
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 26. BŘEZNA 2018 

 
 
 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření Pojišťovny VZP, a s. za rok 2017 
Materiál č. 6/2018, na vědomí 
 
3. 
Reporting za leden až únor 2018 
Přílohy: 
A – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 2017 
B -  Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za rok 2017 
Materiál č. 7/2018, na vědomí 
 
4. 
Faktorová analýza plnění ZPP 2017 
Materiál č. 8/2018, na vědomí 
 
5. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 9/2018, k projednání 
 
6. 
Zpráva o aktuálních soudních sporech (včetně informace o kauze HCSS)  
Materiál č. 10/2018, na vědomí 
 
7. 
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2017 
Materiál č. 11/2018, k projednání 
 
8. 
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018 
Materiál č. 12/2018, k projednání 
 
9. 
Různé 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 26. 3. 2018 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 26. 3. 2018. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o výsledcích hospodaření Pojišťovny VZP, a s. za rok 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření Pojišťovny 
VZP, a s. za rok 2017. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až únor 2018 
Příloha A – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 2017  
Příloha B - Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za rok 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až únor 2018, včetně 
přílohy A – „Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 
2017“ s požadavkem pracovní skupiny pro finance na zpracování „Analýzy plátců 
pojistného“ (s předložením v červnu 2018) a včetně přílohy B – „Zpráva o vývoji 
v centrech se Zvláštní smlouvou za rok 2017“, včetně doporučení pracovní skupiny 
pro smluvní politiku nadále tento materiál předkládat čtvrtletně a doporučení 
porovnat malá a velká ambulantní centra. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Faktorová analýza plnění ZPP 2017 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Faktorovou analýzu plnění ZPP 2017. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
 

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Kancelářské potřeby“ v otevřeném řízení. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce klientské haly v Třebíči“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Audit účetní 
závěrky a výroční zprávy“. 
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K BODU PROGRAMU  
Zpráva o aktuálních soudních sporech (včetně informace o kauze HCSS) 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí zprávu a aktuálních soudních sporech vč. 
informace o ukončení sporů s Home Care Services & Supplies, s.r.o.  
 

 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2017 
 

Projednání bylo odloženo na jednání Správní rady VZP ČR v dubnu 2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2018 
 

Projednání bylo odloženo na jednání Správní rady VZP ČR v dubnu 2018. 
 

 

 

 


