
• Jaká jsou pravidla pro vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem? 
• Vedoucí odboru kontroly plateb pojistného 
 

1. Název úkonu Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. 

2. V jakém případě ve věci 
jednat 

Ve sporných případech placení pojistného a penále, rozhoduje v souladu s § 53 odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 48/1997 Sb.), platebními výměry. Odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek 
na dlužné pojistné. 

3. Charakteristika úkonu 

Po doručení platebního výměru má plátce pojistného povinnost vyměřený dluh uhradit ve stanovené 
lhůtě a postupovat podle podmínek uvedených na platebním výměru, včetně dodržení bankovního 
spojení, lhůty a vyměřené částky dlužného pojistného a penále. 
Ve věci jedná OZP z moci úřední, pokud zjistí porušení povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění. 
Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem je upraveno v § 53 odst. 1 zákona 
č. 48/1997 Sb. 

4. Výsledek úkonu Vyměření dlužného pojistného a penále platebním výměrem. 

5. Kdy věc řešit 

Před doručením platebního výměru je plátci pojistného doručena výzva a dále oznámení o zahájení 
správního řízení. Plátce pojistného musí reagovat na vytýkané skutečnosti, popřípadě uhradit 
pojistné a penále dle  dispozice uvedené ve výzvě nebo oznámení o zahájení správního řízení. 
Pokud vznikla nesrovnalost, například ve výši dlužného pojistného a penále, doloží plátce pojistného 
OZP rozhodné skutečnosti. 
Proti platebnímu výměru lze podat odvolání do 15 dnů od data doručení plátci pojistného. 

6. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené elektronicky 

Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici. 

7. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené jinak než 
elektronicky 

Průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s fotografií, popřípadě doklad opravňující k jednání v předmětné 
věci, platební výměr a ostatní doklady rozhodné ve věci vyměřeného dlužného pojistného a penále. 
Pro dlužné pojistné a penále nejsou formuláře k dispozici.   

8. 
Kde a jakým způsobem lze 
úkon iniciovat 
elektronicky 

Pro elektronickou komunikaci a podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP 
nebo datovou schránku OZP: q9iadw9.   

9. 
Kde a jakým jiným 
způsobem než 
elektronicky lze úkon 
iniciovat 

Předepsání dlužného pojistného a penále platebním výměrem může plátce řešit s příslušným 
pracovištěm OZP osobně nebo poštou.  
Seznam a kontakty pracovišť OZP naleznete zde. 

10. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené 
elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

11. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené jinak 
než elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

12. 
Výše dávky nebo jiného 
plnění, pokud je 
předmětem úkonu 

Plátce pojistného může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení rozhodných 
skutečností. 

13. Opravné prostředky Proti vyměření dlužného pojistného a penále lze podat odvolání do 15 dnů od doručení platebního 
výměru. O odvolání rozhoduje Rozhodčí orgán OZP. 

14. Časté dotazy - 

15. Sankce V případě nezaplacení dlužného pojistného a penále ve stanovené lhůtě je dlužné pojistné a penále 
vymáháno exekučně. 

16. Působnost Provádění veřejného zdravotního pojištění. 
17. Oblast Platba pojistného. 
18. Klíčová slova Dlužné pojistné, platební výměr, penále, správní řízení. 

19. Počátek platnosti popisu 
úkonu 

1. 5. 2023 

20. Konec platnosti popisu 
úkonu 

Konec platnosti není stanoven. 

21. 
Výsledek úkonu vedený 
v základním registru nebo 
v agendovém informačním 
systému 

- 

 

  

https://www.ozp.cz/#link-vitakarta
https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
http://www.ozp.cz/kontakty/praha

