
V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 

ze dne ……………2020, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona 

č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona 

č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona 

č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona 

č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č.  138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., 

zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona 

č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., 

zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona 

č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., 

zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona 

č. 401/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu 

č. 342/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 145/2017 Sb., 

zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 297/2017 Sb., se za § 28b vkládá nový § 28c, který zní: 

„§ 28c 

 (1) Lhůta pro podání přehledu podle § 24 odst. 2 stanovená osobám samostatně 

výdělečně činným v § 24 odst. 2 se pro podání tohoto přehledu za rok 2019 nepoužije. Přehled 

podle § 24 odst. 2 za rok 2019 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem 

zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 3. srpna 2020. 

(2) Pro penále, které je příslušenstvím pojistného nebo zálohy na pojistné za období od 

začátku března 2020 do konce srpna 2020, se do 21. září 2020 § 18 odst. 1 nepoužije. Penále 

za pojistné nebo za zálohu na pojistné podle věty první, které nebyly zaplaceny v období podle 

věty první, vzniká nejdříve od 22. září 2020.  
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(3) Zálohu na pojistné do výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního 

vyměřovacího základu podle § 3a za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020 osoba 

samostatně výdělečně činná neplatí. 

 (4) Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž záloha na pojistné v období podle odstavce 

3 je vyšší než výše pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího 

základu podle § 3a, je povinna zaplatit pouze rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší 

pojistného vypočítaného z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a. 

(5) Pojistné, které by osoba samostatně výdělečně činná byla povinna platit formou 

záloh podle odstavce 4 za období od začátku března 2020 do konce srpna 2020, lze zaplatit 

až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl 

být podán přehled podle § 24 odst. 2 za rok 2020. Postupuje-li osoba samostatně výdělečně 

činná podle věty první, ustanovení § 7 odst. 2 se pro zálohy na pojistné v období podle věty 

první v roce 2020 nepoužije. 

(6) Záloha na pojistné, kterou by zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020 

osoba samostatně výdělečně činná, se považuje za zaplacenou do výše pojistného vypočítaného 

z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu podle § 3a odst. 2. 

(7) Provedla-li osoba samostatně výdělečně činná platbu zálohy na pojistné za měsíc 

březen 2020, považuje se tato záloha za zálohu za měsíc září 2020.“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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