
• Jak je třeba postupovat při odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut? 
• Vedoucí odboru kontroly plateb pojistného 

 

1. Název úkonu Odstraňování tvrdosti zákona při předepsání penále a pokut. 

2. V jakém případě ve věci 
jednat 

OZP může odstraňovat tvrdost zákona u penále předepsaného do výše 30 000 Kč ke dni doručení 
žádosti. U penále přesahujícího 30 000 Kč může odstranit tvrdost Rozhodčí orgán OZP. 

3. Charakteristika úkonu 

Písemnou žádost je oprávněn podat plátce pojistného, kterému bylo vyměřeno penále anebo jiná 
oprávněná osoba (např. dědic, opatrovník, zástupce na základě plné moci). 
Postupuje se podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 
O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil veškeré splatné pojistné do dne 
vydání rozhodnutí, na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu nebo plátce 
pojistného (právnická osoba) vstoupil do likvidace. 
Podle Nařízení Komise ES č. 1407/2013 nesmí poskytnutá veřejná podpora de minimis (prominutá 
částka penále) přesáhnout u jednotlivého podniku v posledních třech fiskálních letech částku 
200 000 EUR, počítaje v to všechny prostředky veřejné podpory poskytnuté v rámci podpory de 
minimis. Pokud je žadatel činný v odvětví silniční dopravy nesmí částka poskytnuté veřejné podpory 
de minimis přesáhnout v témže období 100 000 EUR. 
Jestliže je žadatel činný v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu nesmí podle Nařízení Komise 
ES č. 2019/316 poskytnutá veřejná podpora de minimis přesáhnout v posledních třech letech částku 
20 000 EUR. 

4. Výsledek úkonu Odstranění tvrdosti zákona při předepsání pokut a penále. 

5. Kdy věc řešit 
Na řízení o prominutí penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
V případě, že není vada podání, nebo jiné nedostatky ze strany žadatele, rozhoduje OZP zpravidla 
do 30 dnů od doručení žádosti o odstranění tvrdosti zákona. 

6. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené elektronicky 

Formuláře a čestné prohlášení jsou dostupné na stránkách OZP zde. 

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, žádost o odstranění tvrdosti zákona, doklady dokazující Vaše tvrzení. Kromě písemné žádosti 
je ve specifických situacích vyžadováno doložení vyplněného formuláře "Čestné prohlášení" 
a doplatit veškeré splatné pojistné. 

8. 
Kde a jakým způsobem lze 
úkon iniciovat 
elektronicky 

Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána 
nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále nebo pokuta. 
Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí 
právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru.  
V případě, že je penále předepsáno k úhradě formou výkazu nedoplatků, musí být žádost podána 
do 8 dnů od jeho doručení žadateli. 
Žádost o odstranění tvrdosti je možné podat pomocí aplikace VITAKARTA, datovou schránku OZP: 
q9iadw9, nebo pomocí elektronické podatelny OZP. 

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

Řešení této situace je možné výhradně na základě písemné žádosti, která musí být podána 
nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo předepsáno penále nebo pokuta. 
Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí 
právní moci platebního výměru, může být žádost podána do 3 let od právní moci platebního výměru.  
V případě, že je penále předepsáno k úhradě formou výkazu nedoplatků, musí být žádost podána 
do 8 dnů od jeho doručení žadateli. 
Žádost o odstranění tvrdosti zákona lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat 
osobně na podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP. 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 

Žadatel může být vyzván k doplnění svého podání nebo k doložení uváděných skutečností. 

13. Opravné prostředky Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je rozhodnutím konečným. 
14. Časté dotazy - 

15. Sankce 
V souvislosti s vydáním rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona nejsou sankce stanoveny.  
O odstranění tvrdosti zákona nelze kladně rozhodnout, jestliže plátce pojistného nezaplatil pojistné 
na zdravotní pojištění, na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh, plátce pojistného vstoupil 
do likvidace, plátce pojistného nedoložil Čestné prohlášení. 

16. Působnost Provádění veřejného zdravotního pojištění. 
17. Oblast Platba pojistného. 
18. Klíčová slova Tvrdost zákona, předpis, penále, pokuta, platební výměr, výkaz nedoplatků. 

19. Počátek platnosti popisu 
úkonu 

1. 5. 2023 

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


20. Konec platnosti popisu 
úkonu 

Konec platnosti není stanoven. 

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

- 

 

  


