
 

 Určené ke zveřejnění 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu Odstranění tvrdosti při předepsání penále a vyměření přirážky 

k pojistnému. 

V jakém případě ve věci jednat Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se 

vyskytly u penále předepsaného do výše 30 tis. Kč ke dni doručení 

žádosti o odstranění tvrdosti. U penále přesahujícího 30 tis. Kč a u 

přirážek k pojistnému může tvrdosti odstranit rozhodčí orgán 

zdravotní pojišťovny. 

Charakteristika úkonu Plátce pojistného, kterému bylo předepsáno penále nebo vyměřena 

přirážka k pojistnému, nebo jiná oprávněná osoba (např. dědic, 

opatrovník, zástupce na základě plné moci) je oprávněn podat 

písemnou žádost o odstranění tvrdosti zákona, které by se vyskytly 

při předepsání penále nebo přirážky k pojistnému. Na podanou 

žádost mohou být penále nebo přirážka k pojistnému zcela či 

částečně prominuty.  

Výsledek úkonu Zdravotní pojišťovna nebo rozhodčí orgán rozhodne o podané 

žádosti o odstranění tvrdosti zákona tak, že žádost se zamítá, 

žádosti se nevyhovuje nebo se penále či přirážka k pojistnému 

žadateli zcela nebo částečně promíjí. 

Kdy věc řešit V případě, že plátci pojistného byl doručen platební výměr nebo 

výkaz nedoplatků, kterými mu bylo vyměřeno penále nebo platební 

výměr, kterým mu byla vyměřena přirážka k pojistnému, je žadatel 

oprávněn podat žádost o odstranění tvrdosti zákona do 15 dnů od 

doručení platebního výměru nebo do 8 dnů od doručení výkazu 

nedoplatků. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které žadatel bez 

vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní moci 

rozhodnutí, může být žádost podána do 3 let od právní moci 

platebního výměru (výkazu nedoplatků). 

 

O odstranění tvrdosti nelze rozhodnout, jestliže plátce neuhradil 

veškeré splatné pojistné do dne vydání rozhodnutí o odstranění 

tvrdosti, na plátce pojistného byl podán návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo plátce pojistného (v případě právnické 

osoby) vstoupil do likvidace.  

 

Dále musí plátce pojistného splňovat podmínky pro použití 

podpory de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze 

dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví 

zemědělství, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 

2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 

unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, 

nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 

o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis – ostatní odvětví, Nařízení Komise (EU)č. 

360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (Úřední 

věstník č. L 114/2012). U ostatních podniků lze podporu de 
minimis poskytnout za předpokladu, že součet těchto podpor 

nepřekročil za období daného rozpočtového roku a dvou 

předchozích let částku 200.000,-EUR (pro oblast silniční dopravy 

100.000,-EUR), v oblasti rybolovu 30.000 EUR a v oblasti 
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zemědělství 20.000 EUR za rozhodné období, tj. příslušný 

kalendářní rok a dva předchozí kalendářní roky.  

Co je nutné doložit při iniciaci 

úkonu provedené elektronicky 

Kromě samotné žádosti je nutno vyplnit formulář Prohlášení 

k podpoře de minimis (týká se jen právnických osob a OSVČ, 

formulář je dostupný na https://www.vozp.cz/formulare-pro-

zamestnavatele/prohlaseni-k-podpore-de-minimis-1548855888, 

popř. na https://www.vozp.cz/formulare-pro-osvc/prohlaseni-k-

podpore-de-minimis) a doložit doklady prokazující skutečnosti, 

kterých se žadatel v žádosti dovolává (např. zprávy o kontrole 

placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud bylo 

odváděno pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé 

osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního 

důchodu, atd.) 

Co je nutné doložit při iniciaci 

úkonu provedené jinak než 

elektronicky 

Kromě samotné žádosti je nutno vyplnit formulář Prohlášení 

k podpoře de minimis (týká se jen právnických osob a OSVČ, 

formulář je dostupný na https://www.vozp.cz/formulare-pro-

zamestnavatele/prohlaseni-k-podpore-de-minimis-1548855888, 

popř. na https://www.vozp.cz/formulare-pro-osvc/prohlaseni-k-

podpore-de-minimis ) a doložit doklady prokazující skutečnosti, 

kterých se žadatel v žádosti dovolává (např. zprávy o kontrole 

placení pojistného jinou zdravotní pojišťovnou, pokud bylo 

odváděno pojistné jiné zdravotní pojišťovně; doložení tíživé 

osobní situace - rozhodnutí o sociálních dávkách, výši invalidního 

důchodu, atd.) 

Kde a jakým způsobem lze úkon 

iniciovat elektronicky 

Žádost o odstranění tvrdosti zákona lze v elektronické podobě 

podat do datové schránky příslušné pobočky zdravotní pojišťovny 

nebo e-mailem na adresu elektronické podatelny dané pobočky. 

Elektronické adresy podatelen jednotlivých kontaktních míst jsou 

uvedeny na https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-kontaktnich-

mist. Je-li žádost podávána e-mailem, je nutno podání opatřit 

uznávaným elektronickým podpisem. Pokud není podání opatřeno 

uznávaným elektronickým podpisem, je nutno do 5 dnů žádost 

písemně potvrdit.  Žádost se podává zpravidla u pobočky, která 

vydala rozhodnutí, kterého se žádost o odstranění tvrdosti týká.  

Kde a jakým jiným způsobem 

než elektronicky lze úkon 

iniciovat 

Žádost o odstranění tvrdosti zákona lze podat osobně na ústředí, 

pobočce či jednatelství zdravotní pojišťovny, popř. odeslat na 

adresu zdravotní pojišťovny. Adresy jednotlivých kontaktních míst 

jsou uvedeny na https://www.vozp.cz/seznam-pobocek-a-

kontaktnich-mist. Žádost se podává zpravidla u pobočky, která 

vydala rozhodnutí, kterého se žádost o odstranění tvrdosti týká. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

Poplatky nejsou stanoveny. 

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

Poplatky nejsou stanoveny. 

Výše dávky nebo jiného plnění, 

pokud je předmětem úkonu 

Předmětem úkonu nejsou žádné dávky. 
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Opravné prostředky Proti rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti nejsou přípustné 

opravné prostředky. Rozhodnutí o odstranění tvrdosti je 

rozhodnutím konečným. 

Časté dotazy Do kdy mohu podat žádost o odstranění tvrdosti zákona?  Do 15 

dnů od doručení platebního výměru nebo do 8 dnů od doručení 

výkazu nedoplatků. Jestliže se objeví nové skutečnosti, které 

žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do nabytí právní 

moci rozhodnutí, může být žádost podána do 3 let od právní moci 

platebního výměru (výkazu nedoplatků). 

Obdržel jsem výkaz nedoplatků, chci požádat o prominutí penále. 

Musím uhradit i pojistné, když nyní nemám prostředky? Úhrada 

veškerého dlužného pojistného ke dni rozhodování o žádosti o 

odstranění tvrdosti zákona je jednou z podmínek, které musí být 

splněny. V opačném případě nelze penále snížit či prominout 

zcela. Pokud nemá žadatel k dispozici prostředky pro úhradu 

pojistného, je nezbytné s žádostí o odstranění tvrdosti zákona 

podat i žádost o úhradu dluhu ve splátkách. V případě schválení 

dohody ve splátkách je žádost o odstranění tvrdosti zákona 

projednávána až po splnění dluhu.   

 

  

Sankce Sankce nejsou stanoveny. 

Působnost Ostatní veřejná správa. 

Oblast Zdravotní pojištění. 

Klíčová slova odstranění tvrdosti zákona 

Počátek platnosti popisu úkonu 1.1.2022 

Konec platnosti popisu úkonu Konec není stanoven. 

Výsledek úkonu vedený 

v základním registru nebo 

v agendovém informačním 

systému 

Způsob vyřízení žádosti je evidován v informačním systému 

zdravotní pojišťovny. 

 

U právnických osob a OSVČ v případě vyhovění nebo částečného 

vyhovění žádosti o odstranění tvrdosti je prominutá částka penále 

veřejnou podporou, která se zapisuje do Registru podpor de 

minimis. 


