
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 26. ÚNORA 2018 

 
 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
 
2. 
Volba předsedy Správní rady VZP ČR 
Volba místopředsedy Správní rady VZP ČR 
 
3. 
A) Reporting za leden až prosinec 2017 
Materiál č. 1A/2018, na vědomí 
B) Reporting za leden 2018 
Materiál č. 1B/2018, na vědomí 
 
4.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 2/2018, k projednání 
 
5. 
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2017 
Materiál č. 3/2018, na vědomí 
 
6. 
Fond prevence a jeho využití v roce 2018 
Využití zůstatku fondu prevence  
Materiál č. 4/2018, k projednání 
 
7. 
Různé 
A. Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2017 

Materiál č. 5/2018, na vědomí 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 26. 2. 2018 

 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 26. 2. 2018 s doplněním dle předložených návrhů. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Volba předsedy Správní rady VZP ČR 
Volba místopředsedy Správní rady VZP ČR  
Doplnění členů do pracovních skupin Správní rady VZP ČR 

 
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. byla zvolena předsedkyní Správní rady VZP ČR. 
 
Správní rada VZP ČR souhlasí s rozšířením počtu místopředsedů na dva 
místopředsedy Správní rady VZP ČR. 
 
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. byl zvolen místopředsedou Správní rady VZP 
ČR. 
 
MUDr. Jiří Běhounek byl zvolen místopředsedou Správní rady VZP ČR.  
 
Správní rada VZP ČR jmenuje prof. MUDr. Věru Adámkovou, CSc. a MUDr. Jaroslava 
Dvořáka členy pracovní skupiny pro smluvní politiku. 
 
Správní rada VZP ČR jmenuje prof. MUDr. Věru Adámkovou, CSc. členkou pracovní 
skupiny pro fond prevence. 
 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí rezignaci doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. 
na funkci člena pracovní skupiny pro investice. 
 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až prosinec 2017 
Reporting za leden 2018 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až prosinec 2017. 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden 2018. 
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K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
 

Část A – Veřejné zakázky Úseku informačních a komunikačních technologií 
 

1. Správní rada VZP ČR schvaluje náhradu síťových přístupových serverů Cisco 
ACS (Access Control Server) a zahájení zadávání veřejné zakázky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení „Náhrada přístupových serverů ACS“. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění úprav stávajících funkcionalit 
aplikací výdajové části v IS VZP ČR pro potřeby vyúčtování, bonifikací a 
regulací poskytovatelům zdravotních služeb v souladu s vyhláškou č. 
353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 
regulačních omezení pro rok 2018 a v souladu s úhradovými dodatky pro 
poskytovatele zdravotních služeb, a zahájení zadávání veřejné zakázky 
v jednacím řízení bez uveřejnění „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, 
bonifikací a regulací za rok 2018“. 

3. Správní rada VZP ČR schvaluje náhradu zařízení UPS pro zajištění 
bezpečného provozu infrastruktury a zahájení zadávání veřejné zakázky 
v otevřeném řízení „Rámcová dohoda na nákup UPS pro IT infrastrukturu 
poboček VZP ČR“. 

 

Část B – Veřejné zakázky Úseku služeb klientům 
 

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Zajištění 
nákupu mediálního prostoru - Venkovní (Outdoor)/Vnitřní (Indoor) média“ 
formou otevřeného zadávacího řízení. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Dodávka 
a distribuce vitaminových balíčků pro potřeby VZP ČR“ formou otevřeného 
zadávacího řízení. 

 

Část C – Veřejné zakázky Ekonomického úseku 
 

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky 
malého rozsahu „Praha, Na Perštýně - oprava dvora - realizace“. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné 
zakázky „Komplexní zajištění certifikačních služeb“ v otevřeném řízení. 

 

Část D – Veřejné zakázky Personálního úseku 
 

1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Nákup 
stravenek v nominální hodnotě 100 Kč“ formou otevřeného zadávacího 
řízení. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Výuka 
cizích jazyků pro zaměstnance VZP ČR“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení. 
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K BODU PROGRAMU  
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2017  
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje 
nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2017. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Fond prevence a jeho využití v roce 2018, Využití zůstatku fondu prevence 2017 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Fond prevence a jeho využití v roce 
2018 a Využití zůstatku fondu prevence (rozpočtové opatření č. 2 s účinností  
od 1. 3. 2018)“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh úprav limitu rozpočtu fondu 
prevence pro rok 2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2017 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí „Porovnání schválených limitů a finálních 
částek ve smlouvách IT za rok 2017“. 
 

 

 

 

 

 


