
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 24. ZÁŘÍ 2018 

 
 
 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2019 
Materiál č. 41/2018, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až srpen 2018 
Materiál č. 42/2018, na vědomí 
Přílohy:   

A. Odhad plnění ZPP 2018 
B. Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2018 

 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 43/2018, k projednání 
 
5.  
Strategie nakládání s nemovitým majetkem ve VZP ČR pro roky 2019 - 2021 
Materiál č. 44/2018, na vědomí 
 
6. 
Řešení problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně 
nehrazených léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR 
Materiál č. 45/2018, na vědomí 
 
7. 
Různé   
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 24. 9. 2018 

 
K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 24. 9. 2018. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2019 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 
2019 v předloženém znění. 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až srpen2018 
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2018  
Příloha B - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2018 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až srpen 2018, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2018 a přílohy B - Zpráva o vývoji v centrech se 
zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2018.  
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Část A: 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení podlimitní veřejné zakázky „Kotelny – 
realizace rekonstrukce plynových kotelen“ v otevřeném řízení. 
 
Část B: 
Správní rada VZP ČR schvaluje uzavření rámcové dohody na dobu tří let za účelem 
zajištění obnovy stávajících WAN routerů v lokalitách VZP ČR a zahájení veřejné 
zakázky „Rámcová dohoda na nákup routerů“ zadávané v nadlimitním otevřeném 
řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění dodávky celkem 4 ks DWDM zařízení 
včetně implementace pro datová centra VZP ČR za účelem náhrady stávajících 
morálně i fyzicky zastaralých DWDM zařízení a zahájení veřejné zakázky „DWDM - 
Nákup a implementace zařízení “ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění propojení jednotlivých lokalit VZP ČR 
Virtuální privátní sítí (VPS), navýšení kapacit přípojek VPS, připojení VZP ČR k 
Centrálnímu místu služeb (Základním registrům), připojení VZP ČR k Internetu a 
zahájení veřejné zakázky „Datové služby VZP ČR“ zadávané v nadlimitním 
otevřeném řízení. 
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Část C: 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí podpis smlouvy o centralizovaném zadávání 
s Ministerstvem vnitra, která umožní přistoupit a využívat Rámcovou dohodu na 
nákup licencí produktů Microsoft. Správní rada VZP ČR bere na vědomí zadávání 
z předmětné Rámcové dohody dle aktuálních potřeb VZP ČR. 
 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí opětovné vypsání veřejné zakázky „Podpora 
síťové infrastruktury poboček VZP ČR III“. 
 
Část D: 
1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Právní poradenství, zpracování zadávacích podmínek a administrace 
veřejné zakázky na právní audit“. 

2. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR, aby do komise, která provede 
hodnocení nabídek na VZ „Právní poradenství, zpracování zadávacích 
podmínek a administrace veřejné zakázky na právní audit“ jmenoval: 

 prof. MUDr. Věru Adámkovou, CSc., JUDr. Bc. Jakuba Krále, Ph.D. a 
Jaroslava Nováka jako členy komise,  

 MUDr. Jiřího Běhounka, doc. MUDr. Jiřího Párala, Ph.D., MBA a Ing. Petra 
Pavelka, Ph.D. jako náhradníky členů komise. 

3. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR, aby jí před rozhodnutím o výběru 
dodavatele předložil komisí provedené hodnocení nabídek ke schválení 
doporučeného výběru dodavatele, který předložil nejvýhodnější nabídku na 
VZ „Právní poradenství, zpracování zadávacích podmínek a administrace 
veřejné zakázky na právní audit“. 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Strategie nakládání s nemovitým majetkem ve VZP ČR pro roky 2019 - 2021 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Strategie nakládání 
s nemovitým majetkem ve VZP ČR pro roky 2019 – 2021. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Řešení problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně 
nehrazených léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Návrh řešení 
problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně nehrazených 
léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR”.  
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předkládat Správní radě VZP ČR 
dvakrát ročně zhodnocení realizace navrženého postupu za předchozí období, a to 
vždy v únoru a srpnu příslušného kalendářního roku. 
 

 

 

 

 


