
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 24. ČERVNA 2019 

 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až květen 2019  
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2019 
Příloha B – Informace o čerpání fondu reprodukce majetku – rozpočtové opatření 
Příloha C -  Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání  
za 1. čtvrtletí 2019 
Materiál č. 35/2019, na vědomí 
 
3. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 36/2019, k projednání 
 
4. 
Změna Organizačního řádu VZP ČR 
Materiál č. 37/2019, k projednání 
 
5. 
Reporting NIS 
Materiál č. 38/2019, na vědomí 
 
6. 
Vyhodnocení vynaložených prostředků z fondu prevence za rok 2018 
Materiál č. 39/2019, na vědomí 
 
7. 
Různé 
A - Informace o stavu LOP Mořský koník (Černá Hora) - ústní informace 
B - Analýza vývoje nákladů na přepravu pojištěnců soukromým vozidlem – pro 
informaci (z jednání PS pro smluvní politiku) 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 24. 6. 2019 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 24. 6. 2019 s doplněním dle předložených návrhů. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až květen 2019  
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2019 
Příloha B – Informace o čerpání fondu reprodukce majetku – rozpočtové opatření 
Příloha C -  Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání  
za 1. čtvrtletí 2019 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až květen 2019, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2019, přílohy B - Informace o čerpání fondu 
reprodukce majetku – rozpočtové opatření a přílohy C – Vyhodnocení stavu 
pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2019. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje Rozpočtové opatření k navýšení finančních 
prostředků Fondu reprodukce majetku o 139 300 tis. Kč na částku 416 485 tis. Kč, 
které bude kryto z disponibilního finančního zůstatku FRM. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek   

 
 
Část A – VZ Odboru bezpečnosti 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Fyzická ostraha 
objektu Ústředí“ v otevřeném řízení. 
 
 
Část B – zakázky ÚSK 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Dodávka a distribuce vitaminových balíčků pro potřeby VZP ČR“ v otevřeném 
řízení“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Výroba a dodávka propagačních předmětů k projektu „Jak spolu rosteme“ 
v otevřeném řízení. 
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Část C – zakázky ÚICT 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
dodávku B2D zařízení pro DC VZP ČR“ zadávané v nadlimitním otevřeném 
zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
pořízení licencí pro SW Data Protector pro zálohování B2D“ zadávané 
v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
obnovu SAN core switchů“ v  nadlimitním otevřeném zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
nákup subskripcí operačního systému Red Hat Enterprise Linux“ ve 
zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nákup statistického 
nástroje pro datamining a pokročilé analýzy“ v nadlimitním otevřeném zadávacím 
řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP 
ČR“ v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Změna Organizačního řádu VZP ČR 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 37/2019 „Změna 
Organizačního řádu VZP ČR”. 
Správní rada VZP ČR schvaluje Změnový list č. 6 k Řádu VZP ČR č. 3/2015 
Organizační řád VZP ČR, v předloženém znění s účinností od 1. 9. 2019. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR vydat Změnový list č. 6 k  Řádu VZP ČR 
č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení vynaložených prostředků z fondu prevence za rok 2018  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje materiál Vyhodnocení vynaložených prostředků 
z fondu prevence za rok 2018. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Informace o stavu LOP Mořský koník (Černá Hora) 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí ústní informaci ředitele VZP ČR o stavu 
léčebně ozdravných pobytů Mořský koník v lokalitě Černá Hora, včetně aktuální 
informace z lokality Bulharsko. 
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K BODU PROGRAMU  
Analýza vývoje nákladů na přepravu pojištěnců soukromým vozidlem   

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Analýzu vývoje nákladů na 
přepravu pojištěnců soukromým vozidlem. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Požadavek společnosti LENIA ke všem členům Správní rady VZP o poskytnutí 
vyjádření VZP k reportáži České televize ze dne 2. 3. 2019  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci, že proběhlo ve věci správní řízení 
podle zákona č. 106/1999 Sb. na základě vyžádaných odpovědí ředitele VZP ČR na 
dotazy majitele společnosti LENIA spol. s r. o.  
Správní rada VZP ČR konstatuje, že nemá jakoukoli pravomoc zasahovat do 
rozhodování VZP ČR jako povinného subjektu v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím. 
 
 
 
 
 
 
 


