
NÁVRH PROGRAMU  
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 25. LEDNA 2016 

 

 

1. 
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až prosinec 2015  
Materiál č. 1/2016, na vědomí 
 
3. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 2/2016, k projednání 
 
4. 
Rozpočtové opatření pro fond prevence 2016 – využití zůstatku fondu prevence 
2015 
Materiál č. 3/2016, k projednání 
 
5. 
Informace o jednání  Mezioborové komise pro zpracování zadávací dokumentace 
k zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů (návrh na změnu) 
Materiál č. 4/2016, k projednání 
 
6. 
Informace o stavu jednání s PTCC 
  
7. 
Různé 
A. Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2015 

Materiál č. 5/2016, na vědomí 
 
B. Aktuální informace ředitele VZP ČR  
o o stavu jednání k IZIP 
o o kontrole zakázek IT 

 
 

 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 25. LEDNA 2016 

 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 25. 1. 2016. 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až prosinec 2015 
 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až prosinec 
2015. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zpracovat a předložit faktorovou 
analýzu výsledků plnění ZPP 2015 s kvantifikací dopadů subjektivních a 
objektivních vlivů. 
Správní rada VZP ČR žádá vedení Správní rady VZP ČR předložit na základě 
vyhodnocení plnění ukazatelů roku 2015 návrh roční odměny řediteli VZP ČR za 
rok 2015 a připravit strukturu podmínek a hodnocení roční odměny pro ředitele 
VZP ČR na rok 2016. 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
A) 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje „Grafické a designové 
služby v oblasti Corporate Identity“ na období tří let (leden 2017 – prosinec 2019) 
v předpokládané hodnotě 4 840 000 Kč včetně DPH. 
 
B) 
1. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „Nákup L3 

přepínačů“ v předpokládané hodnotě 40 mil. Kč vč. DPH.  
2. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „Výměna IPAM 

serverů“ s podporou na 5 let v předpokládané hodnotě 7 692 970 Kč vč. DPH. 
3. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci investiční akce „Povýšení licencí 

WAN akcelerace“ v předpokládané hodnotě 6 001 600 Kč vč. DPH. 
4. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje „Rámcová 

smlouva na autorizovaná školení Oracle“ na období 3 let v předpokládané 
hodnotě 3 025 000 Kč vč. DPH. 

 

K BODU PROGRAMU Rozpočtové opatření pro fond prevence 2016 – využití 
zůstatku fondu prevence 2015 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje uvolnění rezervy Fondu prevence v částce 176 mil. 
Kč pro úpravu limitu rozpočtu Fondu prevence roku 2016. 
Správní rada VZP ČR schvaluje výši rozpočtu Fondu prevence pro rok 2016 
v částce 628 500 000 Kč a ukládá VZP ČR vydat rozpočtové opatření č. 2 Fondu 
prevence. 
 



K BODU PROGRAMU Informace o jednání  Mezioborové komise pro zpracování 
zadávací dokumentace k zajištění realizace léčebně ozdravných pobytů 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o jednání mezioborové komise pro 
zpracování zadávací dokumentace k zajištění realizace léčebně ozdravných 
pobytů. 
Správní rada VZP ČR schvaluje: 

a) vypsání veřejné zakázky na dodavatele léčebně ozdravných pobytů u moře 
na období 2018 – 2022, 

b) vypracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů léčebně 
ozdravných pobytů u moře dle doporučení mezioborové komise. 
 

K BODU PROGRAMU Informace o stavu jednání s PTCC   

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o stavu jednání VZP ČR s PTCC. 
 

K BODU PROGRAMU Různé  

 

A) Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Porovnání schválených limitů a finálních 
částek ve smlouvách IT za rok 2015. 
 

B1) Aktuální informace o stavu jednání k IZIP 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o aktuálním stavu v kauze IZIP. 

 

B2) Mimořádná kontrola č. 1/2015 Kontrola procesu zadávání veřejných zakázek 
ve VZP ČR 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí zprávu o zjištěních z mimořádné kontroly  
č. 1/2015 Kontrola procesu zadávání veřejných zakázek ve VZP ČR. 
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