
 

 Určené ke zveřejnění 

Položka osnovy Popis položky 

Název úkonu  

Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků. 

V jakém případě ve věci jednat Ve věci jedná zdravotní pojišťovna z moci úřední, pokud 

zjistí dluh na pojistném nebo penále, případně na základě 

žádosti plátce o vyčíslení nedoplatku.  

Charakteristika úkonu V případě, že se plátce pojistného dostane do prodlení s 

úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění, může 

příslušná zdravotní pojišťovna podle § 53 odst. 2 až 8 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

předepsat dlužné částky výkazem nedoplatků. Námitky 

proti výkazu nedoplatků nemají odkladný účinek a tento je 

vykonatelný dnem doručení. 

Výsledek úkonu Po obdržení výkazu nedoplatků má plátce povinnost 

předepsaný dluh uhradit a dále postupovat podle podmínek 

uvedených v tomto rozhodnutí, dodržet bankovní spojení, 

lhůty a vyměřené částky dluhu a penále. 

Kdy věc řešit Ve věci jedná zdravotní pojišťovna zpravidla z moci úřední. 

Pro podnět k vydání výkazu nedoplatků není stanovena 

lhůta. 

 

Proti výkazu nedoplatků lze podat námitky do 8 dnů od 

doručení výkazu nedoplatků. Pro úhradu zjištěného dluhu je 

stanovena náhradní lhůta 3 dny od doručení výkazu 

nedoplatků.   

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

V případě podnětu ze strany dlužníka je nezbytná řádná 

identifikace dlužníka, v případě žadatele odlišného od 

dlužníka je nezbytné předložit plnou moc.   

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

V případě podnětu ze strany dlužníka je nezbytná řádná 

identifikace dlužníka, v případě žadatele odlišného od 

dlužníka je nezbytné předložit plnou moc.   

Kde a jakým způsobem lze úkon 

iniciovat elektronicky 

Žádost o vyčíslení nedoplatku lze podat prostřednictvím 

datové zprávy zaslané prostřednictvím datové schránky, 

případně zaslat na elektronickou podatelnu s elektronickým 

podpisem žadatele. Adresy elektronických podatelen jsou 

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

kontaktnich-mist.  

Kde a jakým jiným způsobem než 

elektronicky lze úkon iniciovat 

Podepsanou žádost lze zaslat prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, případně podat osobně na 

ústředí, jakékoliv pobočce či jednatelství zdravotní 

pojišťovny. Adresy jednotlivých kontaktních míst jsou 

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

kontaktnich-mist.  

Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené elektronicky 

Není zpoplatněno  
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Výše poplatku při iniciaci úkonu 

provedené jinak než elektronicky 

Není zpoplatněno  

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je 

předmětem úkonu 

Předmětem úkonu nejsou žádné dávky. 

Opravné prostředky Proti výkazu nedoplatků lze podat do 8 dnů od doručení 

k příslušné pobočce VoZP ČR písemné námitky, pokud 

plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném 

a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce 

pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek 

zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá 

rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li 

výše nedoplatků stanovena správně, nebo jej zruší. Pokud 

VoZP ČR nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich 

doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.  

 

VoZP ČR je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního 

podnětu do 3 let ode dne vykonatelnosti výkazu nedoplatků, 

zjistí-li, že údaje o výši nedoplatků obsažené ve výkazu 

nedoplatků jsou nesprávné. 

Časté dotazy Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků, se kterým 

nesouhlasím. Co mohu udělat? 

 

Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na 

pojistném a penále nebo s jeho výší, můžete do 8 dnů od 

doručení výkazu nedoplatků podat na adresu vyřizující 

pobočky VoZP ČR písemné námitky, ve kterých důvody 

uvedete a doložíte patřičné doklady. Případně je možné ve 

stejné lhůtě, tedy do 8 dnů od doručení výkazu, podat žádost 

o prominutí penále (řízení o odstraňování tvrdosti zákona). 

Sankce V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sankce 

stanoveny. V případě nezaplacení je výkaz nedoplatků 

vymáhán exekucí. 

Působnost Ostatní veřejná správa. 

Oblast Zdravotní pojištění. 

Klíčová slova výkaz nedoplatků   pojistné   penále 

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 

Výkazy nedoplatků jsou evidovány v informačním systému 

zdravotní pojišťovny. 


