
Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

Informace k návrhu zákona „Mimořádné odpuštění penále a 

exekučních nákladů na OSSZ 

Jak již bylo avizováno v předchozí informaci k problematice „Daňového milostivého léta“ ze 
dne 30.3.2023, byl v současné době připraven vládou ČR návrh výše uvedeného zákona 
k mimořádnému zániku – odpuštění penále z pojistného a exekučních nákladů při exekuci 
pojistného spravovaného příslušnými OSSZ. 

Obdobně jako v již avizované oblasti prominutí příslušenství u daně z příjmu, bude prominutí  
příslušenství u OSSZ probíhat v rozhodném období od 1.7.2023 do 30.11.2023, přičemž 
jako rozhodný den, ke kterému bude posuzováno nezaplacené pojistné, ze kterého pak 
vyplynulo příslušenství, je stanoveno datum 30.9.2022. 

Předmětem odpuštění bude: 

- penále z dlužného pojistného, 
- penále evidované příslušnou OSSZ k rozhodnému dni (do 30.9.2022), pokud bylo 

dlužné pojistné zaplaceno nejpozději v rozhodný den, 
- exekuční náklady stanovené exekučním příkazem vydaným nejpozději v rozhodný 

den.  
 

Za dlužné pojistné bude považována také tzv. pravděpodobná výše pojistného, stanovená dle 
ustanovení § 22 zákona o sociálním pojištění 589/1992 Sb. v platném znění v případě, že 
zaměstnavatel nebo OSVČ nepodá přehledy pojistného ve stanovené lhůtě. 

U OSVČ však nebude považovaná za dlužné pojistné nezaplacená záloha na pojistné za 
kalendářní měsíce roku 2022. 

Aby bylo možno penále a exekuční náklady odpustit podle navrhovaného znění zákona, bude 
povinností dlužníka: 

- zaplatit dlužné pojistné nejpozději v rozhodný den (30.9.2022), nebo 
- zaplatit dlužné pojistné před začátkem rozhodného období (před 1.7.2023). 

 

Povinnost zaplatit nezaplacené příslušenství z dlužného pojistného zanikne také v případě, že 
dlužník oznámí příslušné OSSZ v průběhu rozhodného období (1.7.2023 až 30.11.2023), že 
dlužné pojistné zaplatí: 

- do konce rozhodného období (do 30.11.2023) a do této doby bude také pojistné 
skutečně zaplaceno, nebo 

- ve splátkách a v těchto splátkách také pojistné skutečně uhradí. 
Tato oznámení je nutno podat příslušné OSZZ prostřednictvím elektronické aplikace 
orgánu sociálního zabezpečení. 

 

 



Pro úhradu dlužného pojistného dle výše uvedeného oznámení musí být splněny dále uvedeno 
podmínky: 

- oznámení o placení dlužného pojistného musí být na OSSZ podáno v období od 
1.7.2023 do 30.11.2023, 

- dlužné pojistné nesmí být vymáháno exekucí, 
- nesmí se jednat o dlužné pojistné, u kterého jsou již povoleny splátky dle § 20a zákona 

589/1992 Sb., 
- dlužné pojistné musí být vyšší než 5 000,- Kč, 
- pojistné nepřesahující částku 50 000,- Kč musí být zaplaceno ve 12ti po sobě 

jdoucích měsíčních splátkách, 
- pojistné přesahující částku 50 000,- Kč musí být zaplaceno v 60ti po sobě jdoucích 

měsíčních splátkách, 
- splatnost první splátky je stanovena nejpozději do 31. prosince 2023, 
- další splátky musí být zaplaceny nejpozději poslední den každého dalšího 

kalendářního měsíce, 
- výše splátek se stanoví jako podíl dlužného pojistného a počtu splátek. 

 

V případě nezaplacení jedné splátky ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě možnost 

úhrady dlužné částky ve splátkách zaniká a současně zanikne možnost odpuštění 

příslušenství vztahující se k dlužnému pojistnému. 

 

Uvedený návrhu zákona je v současné době projednávám v rámci legislativního procesu jako 
sněmovní tisk č. 377. 

 

Předpokládaná účinnost navrhovaného zákona je k 1. červenci 2023. 

 

 

 

Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 

V Ústí nad Labem dne 21.2.2023 


