
NÁVRH PROGRAMU  
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 21. BŘEZNA 2016 

 

 

1. 
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až únor 2016  
Materiál č. 15/2016, na vědomí 
 
3. 
Faktorová analýza plnění ZPP 2015 
Materiál č. 16/2016, na vědomí 
 
4. 
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2015 
Materiál č. 17/2016, k projednání 
 
5. 
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2016 
Materiál č. 18/2016, k projednání 
 
6. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 19/2016, k projednání 
 
7. 
Rozpočtová opatření Fondu prevence v průběhu kalendářního roku - návrh na 
změnu postupu 
Materiál č. 20/2016, k projednání 
 
8. 
Různé 

Aktuální informace ředitele VZP ČR  
o o výsledku forenzního auditu ve VZP ČR 
o o stavu jednání s PTCC 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 21. 3. 2016 
 
 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 21. 3. 2016 s navrženou úpravou pořadí. 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až únor 2016 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až únor 2016. 
 
 

K BODU PROGRAMU Faktorová analýza plnění ZPP 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Faktorovou analýzu plnění ZPP 
2015. 
Správní rada VZP ČR děkuje vedení VZP ČR za dosažení výborných výsledků 
hospodaření VZP ČR za rok 2015. 
 
 

K BODU PROGRAMU Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP 
ČR za rok 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o vyhodnocení kritérií hmotné 
zainteresovanosti ředitele VZP ČR Ing. Zdeňka Kabátka za rok 2015. 
Správní rada VZP ČR schválila vyplacení odměny řediteli VZP ČR Ing. Zdeňku Kabátkovi 
za rok 2015. 
Správní rada VZP ČR vyslovuje poděkování za výsledky hospodaření v roce 2015 
všem zaměstnancům VZP ČR a žádá ředitele VZP ČR o sdělení tohoto poděkování 
zaměstnancům VZP ČR. 
 

K BODU PROGRAMU Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 
2016 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje upravená kritéria hmotné zainteresovanosti 
ředitele VZP ČR na rok 2016. 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Zajištění úklidových služeb pro RP Praha“ v otevřeném řízení. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava“ v otevřeném řízení. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové “ v otevřeném řízení. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Dodávka interiérového vybavení klientského pracoviště VZP ČR v Olomouci“ 
v otevřeném řízení a realizaci této zakázky. 
Správní rada VZP ČR schvaluje  zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Zajištění služeb pro vývoj a provoz elektronické komunikace VZP ČR“ 
v předpokládané hodnotě 14 050 854 Kč bez DPH, 17 001 534 Kč vč. DPH. 
 
 

K BODU PROGRAMU Rozpočtová opatření Fondu prevence v průběhu 
kalendářního roku - návrh na změnu postupu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje úpravu při nakládání s finančními prostředky 
fondu prevence takto: 

- změna rozpočtu konkrétního programu může být provedena ředitelem VZP 
ČR do maximální výše 30 % rozpočtu konkrétního programu,  

- celkový objem změn Fondu prevence nesmí překročit 20 % aktuálně 
schváleného rozpočtu fondu prevence. 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí, že o realizovaných rozpočtových opatřeních 
bude informována pracovní skupina pro fond prevence v rámci pravidelných 
měsíčních reportingů. 
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