
Platné znění částí zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění 
 

*  *  * 

§ 28b 

 

 (1) Zálohu na pojistné, kterou zaplatil zaměstnavatel do 20. ledna 1993, vrátí zdravotní 

pojišťovna, která zálohu přijala, ve dvou splátkách splatných do 15. března 1994 a do 15. června 

1994. K tomu sdělí zaměstnavatel zdravotní pojišťovně výši zaplacené zálohy, číslo účtu, 

na který byla zaplacena, a den jejího zaplacení. 

  

 (2) Pohledávku za zdravotní pojišťovnou podle odstavce 1 nesmí zaměstnavatel 

započíst proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistné. Ustanovení § 14 se nepoužije. 

  

 (3) Penále, které nebylo za nezaplacenou zálohu vyměřeno do 30. dubna 1995, již nelze 

vyměřit. Povinnost zdravotní pojišťovny vrátit zálohy, u nichž zaměstnavatel nesdělil údaje 

podle odstavce 1, končí dnem 30. června 1995. 

  

 (4) Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojišťovna i v případě penále, 

které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne 

jejich účinnosti tak neučinila. 

 

§ 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.  

(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. 
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 (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.  

 

*  *  * 

Pro informaci je přiloženo také platné znění ustanovení, na která nový § 28c odkazuje, tj. § 18 

odst. 1 a § 24 odst. 2: 

§ 18 

 

 (1) Nebylo-li pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-

li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit 

penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto 

skutečností trvala. Pokud bylo pojistné nebo záloha na pojistné zaplaceno jiné než příslušné 

zdravotní pojišťovně, popřípadě jinému subjektu, nebo pokud platba byla poukázána 

pod nesprávným variabilním symbolem, považuje se pojistné nebo záloha na pojistné 

za nezaplacené ve stanovené lhůtě. 

 

*  *  * 

 

§ 24 

 

*  *  * 
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 (2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce 

ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání32) za tento kalendářní 

rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled 

o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených 

zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, pojistném vypočteném 

z tohoto vyměřovacího základu. Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové 

přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit 

do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí 

kalendářní rok. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně 

do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není 

povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat. 

 

*  *  * 
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