
 

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn: 

§ 10 

(1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, 

provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o: 

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle 

§ 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost, 

b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se 

provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k 

placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil, 

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch 

případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez 

náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy. 

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při 

plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo 

zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce. 

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle 

předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo 

pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil. 

(3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné 

zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi 

dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě 

živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému 

živnostenskému úřadu17b). 

(4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c), 

oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. 

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů 

skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za 

osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. 

Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník 

nebo poručník. 

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit 

do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho 
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narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný 

zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je 

pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Narození pojištěnce je příslušný obecní úřad 

pověřený vedením matriky povinen do osmi dnů po přidělení rodného čísla oznámit 

zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka 

dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí příslušný obecní úřad pověřený 

vedením matriky jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den 

jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce 

Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení rodného čísla. 

(7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru 

pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením 

matriky. 

§ 44 

(1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 odst. 1 až 5 může příslušná zdravotní 

pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 

Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli. 

(2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací 

povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla 

být splněna. 

(3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše 

dvojnásobku uložené pokuty. 

(4) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) 

nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně 

propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové 

péče, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. 

Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5000 Kč pojištěnci, který se při 

poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím 

pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní 

pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k 

porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. 

(5) zrušen 

(6) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173545)


