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Jaká jsou pravidla pro vrácení přeplatku na pojistném?
Vedoucí odboru kontroly plateb pojistného

1.

Název úkonu

Vrácení přeplatku na pojistném.

2.

V jakém případě ve věci
jednat

Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 592/1992 Sb."), formou
písemné žádosti.

3.

Charakteristika úkonu

Plátce pojistného nebo jeho zákonný zástupce písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní
pojišťovna podle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek v plné výši jen v případě, že
plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se
přeplatku pojistného k jeho úhradě.
Za žádost o vrácení přeplatku pojistného se považuje vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2
zákona č. 592/1992 Sb., vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a jestliže plátce pojistného nepožádal
o použití přeplatku na úhradu zálohy na pojistné na další období.

4.

Výsledek úkonu

Vrácení přeplatku na pojistném.

5.

Kdy věc řešit

V případě vzniklého přeplatku. Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, OZP vyhoví
zpravidla do 30 dnů.

Co je nutné doložit při
iniciaci úkonu provedené
elektronicky

Písemnou žádost adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na
pojistném.
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti.
Pokud OSVČ žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., je
formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2 cit. zákona.
Formuláře jsou dostupné na stránkách OZP zde

7.

Co je nutné doložit při
iniciaci úkonu provedené
jinak než elektronicky

Písemnou žádost adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na
pojistném.
Průkaz totožnosti nebo jiný doklad s fotografií, žádost o vrácení přeplatku, doklady dokazující Vaše
tvrzení.
Použití formuláře není podmínkou podání žádosti.
Pokud OSVČ žádá o vrácení přeplatku přehledem ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., je
formulářem daný přehled podle § 24 odst. 2 cit. zákona.
Formuláře jsou dostupné na stránkách OZP zde.

8.

Kde a jakým způsobem lze Pro elektronické podání lze využít aplikaci VITAKARTA, elektronickou podatelnu OZP, nebo datovou
úkon iniciovat
schránku OZP: q9iadw9.
elektronicky

9.

Kde a jakým jiným
způsobem než
elektronicky lze úkon
iniciovat

6.

Žádost o vrácení přeplatku lze zaslat poštou příslušnému pracovišti OZP nebo předat osobně na
podatelně pobočky, expozitury nebo ředitelství OZP. Kontakty na pobočky OZP naleznete zde.

Výše poplatku při iniciaci
10. úkonu provedené
elektronicky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Výše poplatku při iniciaci
11. úkonu provedené jinak
než elektronicky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

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

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

13. Opravné prostředky

Odvolání - podává se ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí ve věci žádosti o vrácení přeplatku
k Rozhodčímu orgánu OZP prostřednictvím příslušného pracoviště OZP, které rozhodnutí vydalo.
Proces odvolání je stanoven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Časté dotazy

-

15. Sankce

Požádá-li plátce pojistného nebo jeho právní nástupce o vrácení přeplatku pojistného a zdravotní
pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku pojistného,
je zdravotní pojišťovna povinna zaplatit penále.

16. Působnost

Provádění veřejného zdravotního pojištění.

17. Oblast

Platba pojistného.

18. Klíčová slova

Přeplatek, pojistné, vrácení, žádost.

Počátek platnosti popisu
19.
úkonu

16. 8. 2021

20.

Konec platnosti popisu
úkonu

Konec platnosti není stanoven.

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

