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Ag. číslo: 3734/2017/kopea

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL
o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Kontrola provedena dne:

09.05.2017

U plátce pojistného:

Obec Líšný

Kontrolu provedli pracovníci VZP ČR: Andrea Kopečná
referátu kontroly a správního řízení zaměstnavatelů

–

kontrolorka

Za plátce podala vysvětlení a podklady zaslala elektronicky:
Šárka Pajkrtová - účetní
Provedenou kontrolou č. 3734/2017/kopea vyplynula zjištění:
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani
jiné evidenční nedostatky.
1. Nedoplatek pojistného ke dni 07.05.2017 ve výši 0,00 Kč.
2. Nedoplatek penále ke dni 07.05.2017 ve výši 0,00 Kč.
Podrobnosti jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku kontroly, která
je nedílnou součástí Závěrečného protokolu, a v přiloženém
vyúčtování.

Návrh na opatření:
-

Provádět výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a jeho platby v souladu se zákony č. 592/1992 Sb. a č. 48/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 592/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 48/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Předkládat měsíční přehledy vyměřovacích základů zaměstnanců
v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědní zástupci plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění
prohlašují:
Se závadami zjištěnými při kontrole placení pojistného na veřejné
zdravotní pojištění jsme se seznámili. Veškeré zápisy, doklady
a záznamy,
předložené
k
nahlédnutí
kontrolním
orgánům,
byly
v pořádku vráceny.
Poučení:
Proti Závěrečnému protokolu mohou být podány písemné a zdůvodněné
námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení Závěrečného protokolu
na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro
Liberecký a Ústecký kraj, oddělení kontroly a správního řízení
zaměstnavatelů, Mírové náměstí 35/C, 400 50 Ústí nad Labem.
Jestliže
se
plátce
v
uvedené
lhůtě
nevyjádří,
je
zřejmé,
že s výsledkem kontroly souhlasí.
Za den doručení Závěrečného protokolu je považován den přihlášení se
do datové schránky, případně desátý den ode dne, kdy byl dokument
dodán do datové schránky.
Právo kontrolních orgánů VZP ČR provést ještě další podrobnější
kontrolu bez ohledu na výsledek této kontroly zůstává nedotčeno.
Kontrolu je nutné považovat za úkon ke zjištění výše dluhu, se
kterým je spojeno přerušení běhu promlčecí doby pro vyměření
nebo předepsání dlužného pojistného a penále podle § 16 odst. 1 a
§ 19 zákona č. 592/1992 Sb.
Liberec dne 09.05.2017

Andrea Kopečná
kontrolorka výběru pojistného
za VZP ČR, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký
a Ústecký kraj
otisk razítka

Přílohy:

Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného včetně vyúčtování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění

Rozdělovník:

1x plátce
1x VZP ČR

Z P R Á V A
o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
provedené dne:
u plátce pojistného:
ČP:
bankovní spojení:

09.05.2017
Obec Líšný
0067322600
12827451/0100

Kontrola provedena na adrese Regionální pobočka Ústí nad Labem,
pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, nám. E. Beneše 32/26, 460 01
Liberec 1
Plátce byl o kontrole uvědomen oznámením č.j. VZP-17-01035436-L8C5
ze dne 31.03.2017.
I.
Kontrolu provedli pracovníci VZP ČR: Andrea Kopečná
referátu kontroly a správního řízení zaměstnavatelů

–

kontrolorka

1. Kontrola byla provedena
z důvodu: dle plánu kontrol
za období:01.01.2015 - 31.03.2017
2. Předchozí kontrola
dne:
za období:
zjištěno:

byla provedena
24.02.2015 č. 1950/2015/krauj
01.03.2010 - 31.12.2014
dlužné pojistné 942,00, dlužné penále 149,00 Kč
uhrazeno

3. Počet pojištěnců VZP ČR ke dni 31.03.2017: 6.
II.
4. Předmět kontroly:
a) dodržování oznamovací povinnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) dodržování termínů splatnosti pojistného
d) dodržování ostatních povinností plátců pojistného
e) zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech
5. Kontrolované doklady:
Výpis z obchodního rejstříku, hromadná oznámení zaměstnavatele,
mzdové
listy,
rekapitulace
odvodů
zdravotního
pojištění
zaměstnavatele. Dále byly použity údaje z informačního systému VZP
ČR.

III.
6. Výsledek kontroly:
a) Kontrola oznamovací povinnosti
Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 48/1997 Sb.) a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech
VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na VZP
ČR.
S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců
31.03.2017. Stav pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR.

ke

dni

Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.).
b) Kontrola
správnosti
stanovení
výše
vyměřovacích
a správnosti výše pojistného dle účetní evidence

základů

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů
a stanovení výše pojistného jsou v souladu s § 2 a § 3 zákona
č. 592/1992 Sb. Kontrola byla provedena namátkově u jednotlivých
kategorií pracovníků a v různých obdobích.
c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného
Kontrolou bylo zjištěno, že plátce nedodržuje termín splatnosti
pojistného
dle
ustanovení
§ 5
zákona
č. 592/1992
Sb.
(viz přiložené vyúčtování).
Podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. je plátce
povinen zaplatit penále za každý den prodlení ve výši 0,05 %
dlužné částky ode dne následujícího po dni splatnosti do dne
platby.
Vzhledem ke skutečnosti, že penále z prodlení nepřesáhlo za
kalendářní rok 100,- Kč, nebude v souladu s ust. § 18 odst. 4
zákona č. 592/1992 Sb. předepsáno.
d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného
Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.
e) Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech
Dle sdělení plátce v kontrolovaném období nebyly evidovány žádné
pracovní úrazy. Plátce byl poučen o nutnosti dodržování ustanovení
§ 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb.

