
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. BŘEZNA 2020 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až únor 2020 
Přílohy: 
A – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 2019 
B – Reporting produkčních dat za rok 2019 
Materiál č. 13/2020, na vědomí 
 
3. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č.14/2020, k projednání 
 
4.  
Aktuální informace o stavu projektu budování NIS VZP ČR 
Materiál č. 15/2020, na vědomí 
 
5. 
Přehled plnění veřejných zakázek za rok 2019 
Materiál č. 10/2020, na vědomí  
(materiál byl stažen z jednání Správní rady z 24. 2. 2020) 
 
6. 
Změna Organizačního řádu VZP ČR 
Materiál č. 16/2020, k projednání 
 
7. 
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2019 
Materiál č. 17/2020, k projednání 
 
8. 
Různé 

A. Informace k výběrovým řízením na soudní exekutory 
Materiál č. 18/2020, pro informaci 

B. Fond prevence – příspěvek pro novorozence 
Materiál č. 19/2020, na vědomí  
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 30. 3. 2020 

 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 3. 2020 s tím, že se stahuje bod programu 4 (Aktuální informace o 
stavu projektu budování NIS VZP ČR) a doplňuje se bod programu Různé o část C – 
Informace o odpovědi VZP ČR na dopis MZ ze dne 27. 2. 2020 a část D – Informace 
ředitele VZP ČR k současnému stavu v souvislosti s koronavirovou nákazou.  
 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až únor 2020 
Příloha A – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 2019 
Příloha B – Reporting produkčních dat za rok 2019 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až únor 2020, včetně 
Přílohy A – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za rok 2019 
a Přílohy B – Reporting produkčních dat za rok 2019. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek   

 
VZ – ÚSK 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
„Společně na cestě k záchraně života II. - dodávka Automatizovaných Externích 
Defibrilátorů“. 
 
VZ – ÚICT 
1. Správní rada VZP ČR na základě předloženého materiálu a jeho doplnění 

schvaluje zahájení veřejné zakázky „Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ, včetně 
úprav vynucených nouzovým stavem vyhlášeným v březnu 2020, v režimu 
paušálních plateb“ zadávané v nadlimitním režimu v jednacím řízení bez 
uveřejnění. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje navržený průběh zadávacího řízení a způsob 
řízení dodávky předmětu veřejné zakázky. 

3. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR pravidelně v měsíčních intervalech 
informovat Správní radu VZP ČR o stavu výše uvedené veřejné zakázky. 
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K BODU PROGRAMU  
Přehled plnění veřejných zakázek za rok 2019    

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Přehled veřejných 
zakázek za rok 2019. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR informovat Správní radu VZP ČR před 
podpisem smlouvy o veřejných zakázkách, u kterých je finální cena minimálně o 
500 tis. Kč vyšší než cena původně schválená. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Změna Organizačního řádu VZP ČR   

 
1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 16/2020 „Změna 

Organizačního řádu VZP ČR” a schvaluje Změnový list č. 7 k Řádu VZP ČR  
č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR, v předloženém znění s účinností od 1. 7. 
2020. 

2. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR vydat Změnový list č. 7 k Řádu na 
vědomí. 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2019   

Správní rada VZP ČR schválila vyplacení odměny řediteli VZP ČR za rok 2019. 

 

K BODU PROGRAMU  
Různé   

 
 
Informace k výběrovým řízením na soudní exekutory 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí dopis soudního exekutora JUDr. Ing. Kučery. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR podrobně zdůvodnit JUDr. Ing. Kučerovi 
způsob navázání smluvního vztahu se soudním exekutorem v Kladně. 
 
 
Fond prevence – příspěvek pro novorozence 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí realizaci příspěvku pro novorozence 2020.  
 
 
Informace o odpovědi VZP ČR na dopis MZ ze dne 27. 2. 2020 – nápravná opatření 
ke kontrole č. 9/2018 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o znění dopisu Ministerstva 
zdravotnictví ČR ze dne 27. 2. 2020 a o znění odpovědi VZP ČR ze dne 23. 3. 2020 na 
dopis Ministerstva zdravotnictví ČR. 
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Informace ředitele VZP ČR k současnému stavu v souvislosti s koronavirovou 
nákazou a o predikci dalšího vývoje 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci ředitele VZP ČR k současnému stavu 
v souvislosti s koronavirovou nákazou a o predikci dalšího vývoje. 
Správní rada VZP ČR doporučuje zahájit jednání s Ministerstvem zdravotnictví o 
navýšení testování Covid-19. 
Členové Správní rady VZP ČR děkují všem zdravotníkům České republiky za jejich 
příkladnou práci při zvládání koronavirové pandemie. 
 
 


