
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 24. DUBNA 2017 

 
 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2016 
Materiál č. 22/2017, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až březen 2017 
Materiál č. 23/2017, na vědomí 
Přílohy:   

A. Odhad plnění ZPP 2017 
B. Roční reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS 

 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 24/2017, k projednání 
 
5. 
Průběžná zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za rok 2016 
Materiál č. 25/2017, na vědomí 
 
6.  
Různé 
 

 

 

 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 24. 4. 2017 
 

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 24. 4. 2017 s doplněním bodu programu Různé. 
 

K BODU PROGRAMU Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2016 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2016 v 
předloženém znění. 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až březen 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až březen 
2017, včetně přílohy Odhad plnění ZPP 2017. 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí přílohu k Reportingu Roční reporting rizik a 
zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS za období leden až březen 2017 
s retrospektivou roku 2016.  
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit stručnou analýzu vývoje 
personální situace a pracovně právní agendy ve VZP ČR, včetně informace o 
pracovně právních sporech. 
  

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje  dodání a implementaci přepínačů datových center 
a uzavření dodatku ke Smlouvě č. 1500316/4100045862 na dodání a 
implementaci přepínačů datových center. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje opakované zahájení zadávání nadlimitních 
veřejných zakázek „Zajištění úklidových služeb pro RP Ostrava“ (7 veřejných 
zakázek) a „Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové“ (5 veřejných 
zakázek) v otevřeném řízení. 
 

K BODU PROGRAMU Průběžná zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za 
rok 2016 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Průběžnou zprávu o vývoji 
v centrech se zvláštní smlouvou za rok 2016. 
 

K BODU PROGRAMU Informace k aktuálnímu vyhodnocení a dopadům 
kategorizace inkontinenčních prostředků 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Informaci k aktuálnímu 
vyhodnocení a dopadům kategorizace inkontinenčních prostředků. 
 

 

 


