
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 28. SRPNA 2017 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. pololetí 2017 
Materiál č. 37/2017, na vědomí 
 
3. 
Reporting za leden až červenec 2017 
Materiál č. 38/2017, na vědomí 
Přílohy:   

A. Odhad plnění ZPP 2017 
B. Průběžná zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za 1. pololetí 2017 
C. Reporting produkčních dat za 1. čtvrtletí 2017 

 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 39/2017, k projednání 
 
5. 
Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za období  
1. pololetí 2017  
Materiál č. 40/2017, na vědomí 
 
6. 
Informace o vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 30. 6. 2017 
Materiál č. 41/2017, na vědomí 
 
7. 
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2017 
Materiál č. 42/2017, na vědomí 
 
8.  
Různé 

A. Porovnání předpokládaných a skutečných cen z veřejných zakázek v IT  
v 1. pololetí 2017  
Materiál č. 43/2017, na vědomí  

B. Aktualizace plánu veřejných zakázek ÚICT na rok 2017  
Materiál č. 44/2017, na vědomí 

C. Informace o činnosti a efektivitě Call centra VZP ČR 
Materiál č. 45/2017, na vědomí 

D. Vyhodnocení FP 2016 – kapitola Ozdravné pobyty 
Materiál č. 46/2017, na vědomí 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 28. 8. 2017 
 
 
 

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 28. 8. 2017 s doplněním bodu programu Různé. 
 
 

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. pololetí 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou „Zprávu o výsledcích 
hospodaření PVZP, a.s. za 1. pololetí 2017“. 
 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až červenec 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až červenec 
2017, včetně příloh A - Odhad plnění ZPP 2017, B - Průběžná zpráva o vývoji 
v centrech se Zvláštní smlouvou za 1. pololetí 2017 a C - Reporting produkčních 
dat za 1. čtvrtletí 2017. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zpracovat podrobnou analýzu vývoje 
v oblasti přerozdělení. 
 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Akceptace platebních karet v obchodní síti VZP ČR“ v otevřeném řízení.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Poskytování 
poštovních služeb“ ve zjednodušeném režimu dle §129 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání podlimitní veřejné zakázky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Licence a související podpora Sophos Email 
Protection Advanced“.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění poskytování služeb hromadného 
rozesílání SMS zpráv na období 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018 a zahájení zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu s oslovením více uchazečů „SMS brána pro 
potřeby měkkého vymáhání a e-VZP I.“ a zajištění poskytování služeb hromadného 
rozesílání SMS zpráv na období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2022 a zahájení zadávání 
nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení „SMS brána pro potřeby měkkého 
vymáhání a e-VZP II.“. 
  
 



K BODU PROGRAMU Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 
období 1. pololetí 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Vyhodnocení stavu 
pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za období 1. pololetí 2017, včetně přílohy 
Vyhodnocení Systému správy pohledávek. 
 
 

K BODU PROGRAMU Informace o vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky 
k 30. 6. 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Informace o 
vyhodnocení systému jednotné smluvní politiky k 30. 6. 2017. 
 
 

K BODU PROGRAMU Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP 
ČR k 30. 6. 2017  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje 
nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2017, včetně přílohy Strategie nakládání 
s nemovitým majetkem ve VZP ČR pro roky 2017-2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU Různé  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí „Porovnání předpokládaných a skutečných 
cen z veřejných zakázek v IT v 1. pololetí 2017“. 
 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí vyhodnocení kapitoly fondu prevence 
„Ozdravné pobyty za rok 2016“. 
 

 

 


