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   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
ČÁST SEDMÁ 
   POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU 
 
   § 44 
 
   (1)  Za  nesplnění  oznamovací  povinnosti  podle  §  10 může příslušná 
   zdravotní  pojišťovna  uložit  pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a 
   zaměstnavateli  až  do  výše  200  000  Kč.  Při  nesplnění  oznamovací 
   povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli. 
   (2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojišťovna 
   zjistila  nesplnění  oznamovací  povinnosti plátcem pojistného, nejdéle 
   však do tří let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna. 
   (3)  Při  opakovaném  nesplnění  oznamovací povinnosti může být uložena 
   pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty. 
   (4)   Při   opětovném  nesplnění  povinnosti  podrobit  se  preventivní 
   prohlídce  podle  § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle § 12 
   písm.  i)  až  k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z ústavní 



   péče   pro   soustavné   hrubé   porušování   domácího  řádu  ústavního 
   zdravotnického  zařízení,  může  příslušná  zdravotní pojišťovna uložit 
   pojištěnci  pokutu  až  do  výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále 
   uložit  pokutu  až do výše 5000 Kč pojištěnci, který se při poskytování 
   zdravotní  péče  prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době 
   jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy 
   příslušná   zdravotní   pojišťovna  zjistila  porušení  nebo  nesplnění 
   povinnosti,  nejdéle  však  do  tří  let  ode  dne, kdy k porušení nebo 
   nesplnění povinnosti došlo. 
   (5) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. 
 
   § 45 
 
   (1)  Příslušná  zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému 
   zaměstnavateli,   u   něhož   došlo  v  uplynulém  kalendářním  roce  k 
   opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných 
   příčin^45)  a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní péči, s 
   výjimkou  těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina 
   je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly 
   anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob. 
   (2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce 
   1  přirážku  k  pojistnému  až  do  výše  5  % z podílu na jím hrazeném 
   pojistném všech zaměstnanců. 
   (3)  Platební  výměr  na  přirážku  k  pojistnému za kalendářní rok lze 
   vystavit  nejpozději  do  30. června kalendářního roku následujícího po 
   roce,  v  němž  došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k 
   pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny. 
   (4)  Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat 
   kopie  záznamů^46)  o  pracovních  úrazech,  a  to najednou za uplynulý 
   kalendářní  měsíc,  vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. 
   Při  nesplnění  této  povinnosti  může  příslušná  zdravotní pojišťovna 
   uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč. 
   (5)  Zdravotnická  zařízení,  která  jsou oprávněna k uznávání nemocí z 
   povolání,  jsou  povinna  zasílat  příslušné zdravotní pojišťovně kopie 
   hlášení nemocí z povolání. 
   (6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, 
   její  vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému, 
   postupuje se stejně jako u pojistného. 
 
   § 45a 
 
   (1)   Zdravotní   pojišťovně,  která  neuzavře  smlouvu  o  poskytování 
   zdravotní  péče  s veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením 
   podle § 17 odst. 2, se uloží pokuta do 10 000 000 Kč. 
   (2)   Zdravotní  pojišťovna  za  správní  delikt  neodpovídá,  jestliže 
   prokáže,  že  vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
   porušení právní povinnosti zabránila. 
   (3)  Při  určení  výměry  pokuty  zdravotní  pojišťovně  se přihlédne k 
   závažnosti  správního  deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho 
   následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
   (4) Odpovědnost zdravotní pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže 
   správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm 
   dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 
   (5)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona v prvním stupni projednává 
   Ministerstvo zdravotnictví. 
   (6)  Pokuty  vybírá  a  vymáhá  celní  úřad.  Příjem z pokut je příjmem 
   státního rozpočtu. 


