
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 25. ČERVNA 2018 

1.  
Projednání návrhu programu   
Kontrola usnesení 
Doplnění obsazení pracovní skupiny pro investice 

2. 
Reporting za leden až květen 2018 
Materiál č. 23/2018, na vědomí 
Přílohy:  
A - Odhad plnění ZPP 2018 
B - Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2018 

3. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 24/2018, k projednání 

4. 
Analýza podílu skupin plátců pojistného na příjmech a nákladech VZP ČR 
Materiál č. 25/2018, na vědomí 

5. 
Změna Organizačního řádu VZP ČR 
Materiál č. 26/2018, k projednání 

6. 
Různé 

A. Příprava podmínek právního auditu
Materiál č. 27/2018, k projednání

B. Informace k nové farmakologické léčbě polycystózy ledvin
Materiál č. 28/2018, na vědomí

C. Informace o výsledku Dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019
Materiál č. 29/2018, na vědomí

D. Informace o proplácení protonové léčby indikované KOC
Materiál č. 30/2018, na vědomí

E. Shrnutí kauzy žádostí paní Martiny Kafkové o úhradu léčebného konopí
informace, na vědomí
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 25. 6. 2018 

 
K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu 
Doplnění obsazení pracovní skupiny pro investice 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 25. 6. 2018. 
Správní rada VZP ČR jmenuje MUDr. Karla Zitterbarta, Ph.D. členem pracovní 
skupiny pro investice. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až květen 2018 
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2018  
Příloha B - Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2018 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až květen 2018, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2018, přílohy B – Vyhodnocení stavu pohledávek a 
účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2018.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výtahy - rekonstrukce (Blansko a Rychnov nad Kněžnou)“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výtahy - rekonstrukce Ústředí VZP ČR“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitních veřejných zakázek 
„RP Praha - Agenturní svoz hotovosti“, „RP Plzeň - Agenturní svoz hotovosti“, „RP 
Ústí nad Labem - Agenturní svoz hotovosti“, „RP Hradec Králové - Agenturní svoz 
hotovosti“, „RP Brno - Agenturní svoz hotovosti“ a „RP Ostrava - Agenturní svoz 
hotovosti“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje uzavření rámcové dohody na dobu čtyř let za 
účelem zajištění nákupů tiskových zařízení a spotřebního materiálu a zahájení 
veřejné zakázky „Rámcová dohoda na nákup tiskových zařízení a spotřebního 
materiálu“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění obnovy kontrolerů (řídících prvků) pro 
řízení centrální a pobočkové sítě bezdrátových (WiFi) přístupových bodů a 
zahájení veřejné zakázky „Obměna WLC (Wireless LAN Controller) kontrolerů“ 
zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje uzavření rámcové dohody na dobu tří let za účelem 
zajištění dodávky síťových prvků pro datová centra s cílem rozšíření kapacit 
datových center pro nový informační systém a zahájení veřejné zakázky „Síťové 
prvky DC“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje dodávku řešení Znalostní databáze a CMS (Content 
Management Systém) a zahájení veřejné zakázky „Vytvoření Znalostní báze a 
redakčního systému“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje přesoutěžení podpory SW licencí systémů 
„Centrální monitoring“, „Systém zálohování“ a „Service manager“ a zahájení 
veřejné zakázky „Technická podpora podpůrných SW produktů IS VZP ČR“ 
zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Penetrační testy a konzultace v oblasti informační bezpečnosti VZP ČR“ 
v otevřeném řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Analýza podílu skupin plátců pojistného na příjmech a nákladech VZP ČR 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Analýza podílu skupin plátců 
pojistného na příjmech a nákladech VZP ČR“.  
 

 

K BODU PROGRAMU  
Změna Organizačního řádu VZP ČR 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 26/2018 „Změna 
Organizačního řádu VZP ČR”. 
Správní rada schvaluje Změnový list č. 4 k Řádu VZP ČR č. 3/2015 Organizační řád 
VZP ČR, v předloženém znění s účinností od 1. 9. 2018. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR vydat Změnový list č. 4 k  Řádu VZP ČR 
č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Příprava podmínek právního auditu  
 

Správní rada VZP ČR projednala předložený materiál č. 27/2018 „Příprava 
podmínek právního auditu dle usnesení Správní rady VZP ČR z 23. 4. 2018“ a 
ukládá řediteli VZP ČR předložit Správní radě VZP ČR na její příští zasedání jako 
podklad pro rozhodnutí o dalším postupu ve věci právního auditu:  
 

1. Protokol z kontroly č. 2/2015 a Protokol z kontroly č. 1/2018; 
2. Přehled všech realizovaných veřejných zakázek, jejichž realizaci schválila 

Správní rada VZP ČR od roku 2014 včetně, s uvedením názvu, popisu cíle 
veřejné zakázky, předpokládané výše plnění, skutečné výše plnění, názvu 
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subjektu, který zakázku realizoval, a případně dalších podstatných 
informací; 

3. Přehled všech smluv o sdílení nákladů nebo rizik uzavřených s držiteli 
rozhodnutí o registraci léčivých přípravků podle části šesté zákona  
č. 48/1997 Sb. od roku 2014 včetně, s uvedením názvu držitele rozhodnutí o 
registraci, názvu dotčeného léčivého přípravku, druhu uzavřeného závazku 
(procentní sleva z úhrady, limitace dopadu do rozpočtu, kombinace obou, 
apod.), včetně výše slevy nebo výše limitu dopadu do rozpočtu, uvedení doby 
platnosti smlouvy a případně dalších podstatných informací; 

4. Přehled všech žalob vedených proti VZP ČR ve věci žádosti pacienta na 
úhradu zdravotních služeb podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., podaných od 
roku 2014 včetně, s označením požadované zdravotní služby, označení 
právního zástupce žalobce a žalovaného, stavu soudního řízení, výroku 
prvoinstančního soudu, pokud již byl vydán, informace, zda byla v dané věci 
podána kasační stížnost, výroku kasačního soudu, pokud již byl vydán a byla-
li kasační stížnost podána, informace o tom, zda byl v průběhu soudního 
řízení či po ukončení soudního řízení pacient uspokojen, a případně dalších 
podstatných informací. 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Zpracování znaleckého posudku IS VZP ČR“. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Informace k nové farmakologické léčbě polycystózy ledvin 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Informace k nové 
farmakologické léčbě polycystózy ledvin. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Informace o výsledku Dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Informace o výsledku 
Dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Informace o proplácení protonové léčby indikované KOC 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Informace o proplácení 
protonové léčby indikované KOC. 
 

 

 

 


