STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 204
pro 5. schůzi rady města 03.03.2020

Výsledek kontroly provedené na personálním oddělení Magistrátu města Liberec

Zpracoval: Karbanová Jana, Ing. - pracovník odboru vnitřních věcí
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Čech Martin, Ing. - tajemník Magistrátu města Liberec

Důvodová zpráva
Dne 13. února 2020 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Regionální pobočka Ústí nad
Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, na personálním oddělení Magistrátu města Liberec
kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 48/1997 Sb.), a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.).
Kontrola byla provedena za období od 1. září 2018 do 31. prosince 2019 a data vyúčtování od 10.
října 2018 do 10. února 2020.
Předmětem kontroly bylo:

dodržování oznamovacích povinností;

stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného;

dodržování termínů splatnosti pojistného;

dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.
O výsledku kontroly doručila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR na Magistrát města Liberec
„Protokol o kontrole“ a „Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění 10. 10. 2018 – 10. 2.
2020.“ S uvedenými písemnostmi a výsledkem kontroly byl seznámen Ing. Martin Čech, tajemník
Magistrátu města Liberec, a odpovědní pracovníci personálního oddělení.
Výsledky kontroly:
a) Kontrola oznamovací povinnosti – plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb. a
hlášení vede na předepsaných tiskopisech VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány
na VZP ČR. S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dni 31. prosince 2019. Stav
pojištěnců souhlasí s evidencí VZP ČR;
b) Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle
účetní evidence – plátci pojistného nevznikl v kontrolovaném období nedoplatek pojistného, stanovení
vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného je v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb.;
c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného - plátce dodržuje termín splatnosti
pojistného dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.;
d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného (plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona
č. 592/1992 Sb.
Závěr kontroly:
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
Návrh na opatření:
Nápravné opatření nebylo uloženo.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

