
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 27. SRPNA 2018 

1.  
Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení 
Doplnění obsazení pracovní skupiny pro smluvní politiku 

2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. pololetí 2018 
Materiál č. 31/2018, na vědomí 

3. 
Reporting za leden až červenec 2018 
Materiál č. 32/2018, na vědomí 
Přílohy:  

A. Odhad plnění ZPP 2018
B. Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za období

1. pololetí 2018
C. Reporting produkčních dat za 1. čtvrtletí 2018

4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 33/2018, k projednání 

5.  
Příprava podmínek právního auditu 
Materiál č. 34/2018, k projednání 

A. Protokol z kontroly č. 2/2015 a Protokol z kontroly č. 1/2018
B. Přehled všech realizovaných veřejných zakázek schválených Správní radou VZP ČR

od roku 2014 včetně
C. 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

D. 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

6.   
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2018 
Materiál č. 35/2018, na vědomí 

7. Různé
A. Porovnání předpokládaných a skutečných cen z veřejných zakázek v IT

v 1. pololetí 2018
Materiál č. 36/2018, na vědomí

B. Výsledek prověření úhrad protonové léčby karcinomu prostaty indikované KOC
Materiál č. 37/2018, na vědomí

C. Prevence onkologických onemocnění – vyšetření prsu
Materiál č. 38/2018, na vědomí

D. Informace ředitele VZP ČR ke smlouvě s Medea Kultur, s.r.o. a ke smlouvě s Tender
Consortium, s.r.o.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 27. 8. 2018 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu 
Doplnění obsazení pracovní skupiny pro smluvní politiku 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 27. 8. 2018. 
Správní rada VZP ČR jmenuje MUDr. Milana Brázdila a Mgr. Janu Pastuchovou členy 
pracovní skupiny pro smluvní politiku. 
 
 

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

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 
1. pololetí 2018. 
 
 

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

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

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Dodávka kancelářského papíru a obálek“ v otevřeném řízení. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Průkazy pojištěnců VZP ČR“ v otevřeném řízení. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky malého 
rozsahu „Chomutov – výměna střešní krytiny“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání velké veřejné zakázky malého 
rozsahu „Louny – rekonstrukce prostoru klientské haly“. 
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K BODU PROGRAMU  
Příprava podmínek právního auditu 
 

Správní rada VZP ČR projednala materiál č. 34/2018 „Příprava podmínek 
právního auditu“ a ukládá řediteli VZP ČR, aby neprodleně podnikl příslušné 
kroky k vyhlášení výběrového řízení na externí právní audit.  Externí právní audit 
by se měl zaměřit: 
 

a) v oblasti § 16 ZVZP na ověření, zda a jak VZP ČR reflektuje právní názor 
soudů a upravuje metodiku a proces posuzování žádostí o úhradu na § 16 
ZVZP, a zda postupovala procesně efektivně, včetně využívání všech 
opravných prostředků a zapojení právních expertů do procesu; 

b) v oblasti risk-sharingových smluv na ověření, zda u smluv, jejichž účinnost 
již skončila, bylo vyhodnoceno, zda byl zcela naplněn předmět plnění a zda 
byly případné slevy nebo zastropování úhrad řádně zaúčtovány, a zda byla 
zpětně vyhodnocena efektivita daného smluvního vztahu, a u případů, kdy 
bylo uzavřeno vícero smluv ve stejné diagnostické skupině, zda byly 
smlouvy s konkurenčními výrobci nastaveny transparentně a se 
srovnatelnými podmínkami plnění;  

c) v oblasti IT technologií a služeb na všechny smlouvy platné a účinné ke dni 
1. 2. 2018 a v nich na ověření efektivity a účelnosti smluvních vztahů 
s dodavateli IT technologií a služeb, a na licenční politiku a vlastnictví 
technologií, a to zejména ve vztahu k informačnímu systému VZP ČR a jeho 
jednotlivým modulům; a dále na licenční politiku ve smluvních 
podmínkách, které VZP ČR uzavřela nebo hodlá uzavřít ve vztahu k novému 
informačnímu systému (NIS) VZP ČR či jeho jednotlivým modulům; 

d) v oblasti PR služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství na 
všechny smlouvy uzavřené VZP ČR od r. 2000 a platné a účinné ke dni  
1. 2. 2018 v oblasti poradenství nebo dodávek služeb souvisejících s PR, 
médii, sociálními sítěmi, monitoringem tisku nebo mediálního obsahu, 
reklamou, marketingovými aktivitami nebo lobbingem a ověření jejich 
účelnosti a efektivity, zejména s ohledem na předmět plnění, smluvní cenu a 
kontrolu vykázaných a skutečně realizovaných služeb; 

e) v oblasti právních služeb všechny smlouvy uzavřené VZP ČR od r. 2000 a 
platné a účinné ke dni 1. 2. 2018 v oblasti právního poradenství a služeb 
advokátů a advokátních kanceláří a ověření účelnosti a efektivity těchto 
služeb, zejména s ohledem na předmět plnění, smluvní cenu a kontrolu 
vykázaných a skutečně realizovaných služeb; 

f) v oblasti vlastnictví majetkových podílů na ověření rizik a výhod spojených 
s vlastnictvím 5 % akcií Společnosti pro e-Health databáze. 

 
S ohledem na značný rozsah dokumentů spadajících pod výše uvedené oblasti a 
vzhledem k tomu, že pro nezávislé prověření těchto oblastí je zapotřebí zajistit 
nezávislost externího auditora a vyhnutí se střetu zájmů ve všech auditovaných 
oblastech, Správní rada VZP ČR doporučuje, aby externí audit byl koordinován 
nezávislým odborným subjektem, který zajistí, aby zadávací řízení na externího 
auditora splnilo předpoklady odbornosti, otevřenosti, nezávislosti a 
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transparentnosti a který bude dohlížet na práci auditorů, stejně tak jako na 
úplnost informací předávaných auditorům k prověření. 
 
Správní rada VZP ČR zároveň ukládá řediteli VZP ČR, aby si ve výběrovém řízení, 
jak na koordinátora, tj. na smluvní zastoupení zadavatele, tak na externího 
auditora, vyhradil právo smlouvu po vyhodnocení nabídek nepodepisovat a 
výběrové řízení zrušit. Akceptace nejvýhodnější nabídky musí být finálně 
schválena Správní radou VZP ČR, přičemž Správní rada VZP ČR zváží celkové 
náklady spojené s provedením externího auditu a v případě nepoměru mezi 
náklady a očekávaným dopadem auditu doporučí řediteli VZP ČR výběrové řízení 
zrušit či jeho rozsah omezit.  
 

 

 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2018 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje 
nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Porovnání předpokládaných a skutečných cen z veřejných zakázek v IT  
v 1. pololetí 2018  
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Porovnání předpokládaných a skutečných cen 
z veřejných zakázek v IT v 1. pololetí 2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Výsledek prověření úhrad protonové léčby karcinomu prostaty indikované KOC 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Výsledek prověření 
úhrad protonové léčby karcinomu prostaty indikované KOC. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Prevence onkologických onemocnění – vyšetření prsu (screeningová mamografie 
nebo ultrasonografie) 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o zahájení projektu screeningová 
mamografie nebo ultrasonografie od 1. 9. 2018 v rámci programů prevence 
onkologických onemocnění. 
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K BODU PROGRAMU  
Analýza nových kapacit ambulantní péče za 2. čtvrtletí 2018, včetně nákladné 
přístrojové techniky a dopadu do ZPP 2018 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál Analýza nových kapacit ambulantní 
péče za 2. čtvrtletí 2018, včetně nákladné přístrojové techniky a dopadu do ZPP 
2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU 

Úhrada individuálně vyráběného léčivého přípravku 123I-joflupan inj. 

 
Správní rada VZP ČR byla informována o úhradě individuálně vyráběného léčivého 
přípravku 123I-joflupan inj. (podnět pojištěnce). 
 
 

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

 
Správní rada VZP ČR byla seznámena s návrhem řešení problematiky zajištění 
úhrady medicínsky potřebných standardně nehrazených léčivých přípravků 
pojištěncům VZP ČR. 
 

 

 

 


