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ZAVERECNY PROTOKOL
o rrýs1edku kontroly pJ-ateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění

a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

Kontrol-a provedena dne: 07.09.2OtG

U p1átce pojistného: český rybářský svaz, z. S., místní organízace
Rožnov pod Radhoštěm

Kontrolu provedli pracovníci VZP ČR: Tng. Marcela Sýkorová

Za plátce vysvětlení podali: paní Šárka Topolánková - účetni

Provedenou kontroj-ou č. OPSP/SYK/ 624/2016 vyplynulo zjištění:

Ke dni kontroly nebyIy zjištěny spIatné závazky vůěi vzP čn ani
jiné evidenění nedostatky.

Nedoplatek pojistného k 31.08.2016 ve výši 0,0o Kě. Nedoplatek
penále k 31.08.2016 ve výši 0,00 Kě.
Návrh na opatření: Vzhledem k tomu, že nebyly zj ištěny žádné
nedostatky, nápravná opatření se nestanovují.

odpovědní zástupci p1átce pojistného na veřejné zdravotní pojištění
prohJ-ašuj í:

Veškeré zápisy, doklady a záznamy I předloŽené k nahlédnutí
kontro.].ním orgánům, byly v pořádku vráceny.

Dnlr ňan í .

Proti Závěrečnému protokolu mohou být podány písemné a zdůvodněné
námi ilrrz t7Ó r hůtě 15 dnů ode dne doručení Závěrečného protokolu/ Y v uvruuglrl uavvL EUltEllL

na adresu vZP ČR, RegionáIní pobočka ostrava, pobočka pro
Moravskoslezský' olomoucký a Z1ínský kraj, oddě]ení kontroly a
správního řízení zaměsLnavatelů, Smetanova 841, 755 01 Vsetín.
JestliŽe Se plátce v uvedené lhůtě nevyj ád'Ťi, je zřejmé,
že s výslédkem kontroly souhlasí.



Za den doručení Závěrečného protokolu ;e povaŽován den přih]ášení se
do datové schránky, případně desátý d.en ode dne, kdy by] dokument
dodán do datové schránkv.

Za den doručení Závěrečného protokolu v ]-istinné podobě je povaŽován
den převzetí písemnosti. V případě nezastižení adresáta, je
písemnost uloŽena na poště, a pokud si ji nepřevezme v patnáctidenni
úIožni době' je za den doručení povaŽován pos1ední den této 1hůtv.

Právo kontrolních orgánů vZP Čn provést ještě další podrobnější
kontro]-u bez ohledu na výsledek této kontroly zůstává ned'otčeno.
Kontrolu je nutné považovat za úkon ke zjištění výše d'Iuhu, se
kter]ýrn j e spo j eno přerušení běhu promlčecí doby pro vyměření
nebo předepsání pojistného a penále podJ-e s 16 odst. 1 a S 19 zákona
č. 592/7992 Sb.

Vsetín dne 07.09.2076

ostrava, Pobočka pro MoraVSkosLezSkY,

otisk TaZítka

Pňílohy: Zpráva o v sledku kontroly plateb pojistného na veŤejné
zdravotní pojíštění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného včet'ně vyťrčtování pojistného na veŤejné
zdravotní pojištění
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ZPRAVA

o rr.ýsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

provedené dne: 07.09.2oL6
u plát'ce pojistného: český rybářský svazI z. s., místní organizace

Rožnov pod Radhoštěm
]Č: 155o28o5oo
bankovní spojení: 209186037/0300

Kontrola provedena na adrese Regionálni pobočka ostrava, pobočka pro
Moravskos1ezský, olomoucký a Zlínský kraj, Smetanova B4I, 755 01
Vsetín.
Plátce by} o kontrole uvědomen oznámením č.j. vZP_16-00714833-ZB85
ze dne 09.08 .201,6.

I.

1.Kontrolu provedli pracormíci VZP čR: Ing. Marcela Sýkorová

2. Kontrola by1a provedena
z důvodu: dle plánu kontro]-
za období: 01 . 02.201'2 _ 31. 01 .2016

3. Předchozí kontrola byla provedena
drre: 23.o2.2oL2 é. oPsK/švI /2442/Lo
za období: 01.01.2008 - 31. oL.2o!2
zjištěno: dlužné pojistné 0,o0 Kě

4.Poěet pojištěnců vzp čn te dni 31.o7.2oL6:2

II.

5. Předrnět kontroly:
a) dodrŽování oznamovací povínnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše po;istného
c) dodrŽování termínů splatnosti pojistného
d) dodržování ostatních povinnost'í plát'ců pojistného
e) zasi1ání kopíí záznamů'o pracovních úrazech

6. Kontrolované doklady:
Výpís ze spolkového rejstříku, hromadná oznámení zaměstnavatele,
mzdové listy' rekapitulace odvodů zdravotního pojištění
zaměstnavatele. Dále byly pouŽity údaje z ínformačního systému VZP
Čn.



rII

7.vÝsIedek kontroly:
a) Kontrola oznamovací povínnosti

Plátce dodržuje ustanoveni s 10 zákona č. 48/799.7 Sb., o veŤejném
zdravotním pojištěni Ve znění pozdějších pčedpisťr (dá]e ]en zákon
č. 48/1991 Sb.) a h]ášení změn vede na pĚedepsan ch tískopisech
vZP ČR, které jsou V termínu stanoveném zákonem podávány na vZP
Čn.

S plátcem byl odsouh].asen jmennf Seznam zaměstnanc
31.07.2016. Stav pojištěncťr souh]así s evid.encí VZP ČR.

ke dni

Pfátce dodrŽuje ustanovení s 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.,
o veŤejném zdravotním pojištění' ve znéní pozdějších pŽedpisri.

b) Kontrola sprármosti stanovení rrÍ'še w1rměšovacích základri
a správnosti v"Ýše pojistného dle riěetní evidence

Kontrolou bylo
V kontro1ovaném
Vyťlčtování ) o

Z) iš těoo l ZC plátci poj istného nevznikl
po j istného (víz pŤi LoŽenéobdobí nedoplatek

TčnnI ra.l a'' 1^-'.l ^ --l .i xIx*^I\vllL!vtuu Uyf v ZJ aĎ Lcrr!, , Že stanovení vyměĚovacich zák]adri
a stanovení vyše pojistného jsou v sou]-adu s S 2 a s 3 zákona
č. 592/l-992 Sb., o pojistném na veňejné zd.ravotní pojištění,
Ve znění pozdějších pŤedpisri (dále jen zákon č. 592/7992 Sb. ) .

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb

Kontrolou bylo zjištěno, Že plátce dodrŽuje ustanovení s 5 zákona
č. 592/7992 Sb. (viz pŤiIožené vyťrčtování).

d) Kontro1a podávání pĚehledri o platbách pojistného

Plát'ce plní ustanovení s 25 odst 3 zákona č 592 / tg92 sb.

e) Kontrola zasílání záznam o Pracovních :urazech

Dle sdělení plátce v kontro]-ovaném období nebyly evidovány žádné
pracovní urazy. P]-átce byl poučen o nutnosti dodrŽování ust'anovení
S 45 odst. 4 zákona č. 48/!991 Sb.


