
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 26. DUBNA 2021 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení  
 
2. 
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2020 
Materiál č. 25/2021, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až březen 2021 
Materiál č. 26/2021, na vědomí 
Přílohy: 
A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 
B. Reporting rizik a Zpráva o řízení a monitoringu kybernetické bezpečnosti ve 

VZP ČR 
  
4.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 27/2021, k projednání 
 
5. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS  
Informace z jednání pracovní skupiny pro NIS  
Materiál č. 28/2021, na vědomí 
 
6. 
Vyhodnocení Fondu prevence 2020 
Materiál č. 29/2021, k projednání 
 
7. 
Různé 
A. Stanovisko odborných společností k protonové léčbě za rok 2020 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 26. 4. 2021 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 26. 4. 2021 s tím, že se stahuje bod programu Různé – Stanovisko 
odborných společností k protonové léčbě za rok 2020. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2020 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2020 
v předloženém znění. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až březen 2021 
Příloha A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 

Příloha B – Reporting rizik a Zpráva o řízení a monitoringu kybernetické 
bezpečnosti ve VZP ČR  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až březen 2021, včetně 
přílohy A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR a Přílohy B – 
Reporting rizik a Zpráva o řízení a monitoringu kybernetické bezpečnosti ve VZP 
ČR. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení Části I. veřejné zakázky „Rámcová dohoda 
na nákup vyvolávacího a rezervačního systému s názvem „Dodávka strukturované 
kabeláže pro vyvolávací a rezervační systém“ zadávané jako zakázka malého 
rozsahu s oslovením více uchazečů a současným zveřejněním na profilu VZP ČR.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení Části II. veřejné zakázky „Rámcová dohoda 
na nákup vyvolávacího a rezervačního systému s názvem „Nákup a implementace 
vyvolávacího a rezervačního systému“ zadávané v nadlimitním otevřeném 
zadávacím řízení.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Analýza stavu systémů 
a procesů, nástrojů a zvyklostí při správě klientských údajů včetně návrhu nového 
procesního, informačního a datového modelu péče o klienty“ zadávané ve 
zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení. 
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Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit Správní radě VZP ČR informaci 
o výsledcích „Analýzy stavu systémů a procesů, nástrojů a zvyklostí při správě 
klientských údajů, včetně návrhu nového procesního, informačního a datového 
modelu péče o klienty“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nákup miniskenovacích 
pracovišť pro vybrané RP VZP ČR“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce klientské haly v Chrudimi“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Nákup 
mediálního prostoru – Online, TV, Print, Rádio“ v otevřeném řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 6. 4. 2021 a 12. 4. 2021 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 6. 4. 2021 a 12. 4. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení Fondu prevence 2020    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený materiál č. 29/2021 k vyhodnocení 
vynaložených prostředků z fondu prevence za rok 2020 dle systému 3E. 
 
 


