
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. KVĚTNA 2022 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení  
Doplnění pracovních skupin 
 
2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2022 
Materiál č. 27/2022, na vědomí 
 
3. 
Reporting za leden až duben 2022 
Materiál č. 28/2022, na vědomí 
Přílohy: 
A. Očekávaný dopad pandemie a uprchlické krize do hospodaření VZP ČR 
B. Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2022 
  
4.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 29/2022, k projednání 
 
5. 
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2021 
Návrh přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2022 
Materiál č. 30/2022, k projednání 
 
6. 
Telemedicína (distanční výkony) – základní informace  
Materiál č. 31/2022, na vědomí 
 
7. 
Různé 

A. Pořízení licencí Oracle na základě licenčního auditu společnosti Oracle 
Corporation 
Materiál č. 32/2022, k projednání 

B. Informace ředitele VZP ČR ke kontrole NKÚ 
Ústní informace 

C. Ostatní 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 30. 5. 2022 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 5. 2022. 
 
 

K BODU PROGRAMU 
Doplnění pracovních skupin 

 
Správní rada VZP ČR jmenuje MDDr. Báru Malíkovou členkou pracovní skupiny pro 
finance, pracovní skupiny pro fond prevence a pracovní skupiny pro smluvní 
politiku. 
 
 

K BODU PROGRAMU 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2022 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou Zprávu o výsledcích hospodaření 
PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2022.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až duben 2022, Přílohy A, B 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až duben 2022, včetně 
Přílohy A – Očekávaný dopad pandemie a uprchlické krize do hospodaření VZP ČR 
a Přílohy B – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za 1. čtvrtletí 2022. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Obnova HW pro ISE 
(Identity Service Engine)“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím 
řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nákup miniskenovacích 
zařízení pro vybrané RP VZP ČR“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Obnovení licenčního 
programu Microsoft Enterprise Agreement na roky 2022–2025“ zadávané 
v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nákup antivirového 
bezpečnostního řešení pro koncová zařízení“ zadávané v otevřeném nadlimitním 
zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Chomutov – 
rekonstrukce klientské haly a I. Až III. NP – stavba“ v otevřeném řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU 
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2021 
Návrh přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2022  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2021 z účtu 
„Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení“ ve výši 3 865 908,77 Kč na účet 
„Nerozdělený zisk minulých let“.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje nerealizovat v roce 2022 předpis přídělu z účtu 
„Nerozdělený zisk minulých let“ do sociálního fondu pro rok 2022. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Telemedicína (distanční výkony) – základní informace 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Telemedicína (distanční 
výkony) – základní informace. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Pořízení licencí Oracle na základě licenčního auditu společnosti Oracle Corporation       

 
Správní rada VZP ČR schvaluje uzavření objednávky z platné Rámcové dohody 
č. 800626/4600001962 pro nákup licencí, kterou má VZP ČR uzavřenu se 
společností Neit Consulting s.r.o., s finančním plněním ve výši 4 829 078,30 Kč. 
 

 


