
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 28. LEDNA 2019 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
 
2. 
Reporting za leden až prosinec 2018 
Materiál č. 1/2019, na vědomí 
Příloha:  
A- Informace k výši rezervního fondu 2019 
 
3.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 2/2019, k projednání 
 
4. 
Zpráva o právním posouzení nejvhodnějšího postupu při zadání VZ na právní audit 
Materiál č. 3/2019, k projednání 
 
5. 
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2018 
Materiál č. 4/2019, na vědomí 
 
6. 
Měsíční reporting budování NIS 
Materiál č. 5/2019, na vědomí 
 
7. 
Protonová léčba 

       Analýza čerpané péče Protonovým centrem Praha,  
Analýza komplikací po provedené protonové léčbě 
Analýza diagnóz a indikací protonové léčby podle jednotlivých komplexních 
onkologických center 
Přehled souběhů pracovních úvazků lékařů v Protonovém centru Praha a v jiných 
zdravotnických zařízeních 

Materiál č. 6/2019, na vědomí 
 
8. 
Informace o risk-sharingových smlouvách 
Materiál č. 7/2019, na vědomí 
 
9. 
Analýza variant realizace integrace ve VZP ČR 
Materiál č. 8/2019, na vědomí 
 
10. 
Různé 
A. Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2018 

Materiál č. 9/2019, na vědomí 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 28. 1. 2019 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 28. 1. 2019 s doplněním bodu b) k bodu programu Různé. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až prosinec 2018 
Příloha A – Informace k výši rezervního fondu 2019  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až prosinec 2018. 
 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Informace k výši 
rezervního fondu 2019“.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje převod finančních prostředků ze základního fondu 
zdravotního pojištění ve výši 7 000 mil. korun a 280 mil. korun z provozního fondu 
do rezervního fondu s termínem splatnosti do 31. 1. 2019 a provádění dalšího 
plnění rezervního fondu v roce 2019 převodem ze ZFZP do konce měsíce 
následujícího po ukončení čtvrtletí v závislosti na vývoji finanční situace VZP ČR 
dle postupu uvedeného v materiálu „Informace k výši rezervního fondu 2019“.   
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázky 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Spotřební materiál pro zařízení HP a další vybrané značky“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu pro VZP ČR“.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o právním posouzení nejvhodnějšího postupu při zadávání VZ na právní 
audit 
 

1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o právním posouzení 

nejvhodnějšího postupu při zadání VZ na právní audit ze 14. 12. 2018 vč. 

jejích příloh bez připomínek. 

 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje: 
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a) realizaci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku na právní (externí) audit pro oblast smluvních vztahů v ICT a 

licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS), se 

zaměřením 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 NIS VZP ČR či jeho jednotlivým 

modulům; 

b) realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na právní audit pro oblast PR 

služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství se zaměřením 

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 a pro oblast 

vlastnictví majetkových podílů se zaměřením na ověření rizik a výhod 

spojených s vlastnictvím minoritního majetkového podílu v obchodní 

korporaci. 

 

3. Správní rada VZP ČR mění své usnesení ze dne 27. 8. 2018 k bodu programu 

„Příprava podmínek právního auditu“ v posledním odstavci tak, že součástí 

zadávacích podmínek veřejné zakázky na právní (externí) audit v oblasti 

informačních technologií a služeb uvedené pod bodem 2 a) nebude výhrada 

práva zadavatele zrušit zadávací řízení a neuzavřít smlouvu. 

 

4. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR provést interní audit 

 v oblasti risk-sharingových smluv se zaměřením 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; 

 v oblasti právních služeb se zaměřením na 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 
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předmět plnění, smluvní cenu a kontrolu vykázaných a skutečně 

realizovaných služeb. 

 

5. Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR, aby jí předložil ke schválení 

zadávací podmínky na veřejné zakázky uvedené pod bodem 2. 

 

 

6. Správní rada VZP ČR na základě Zprávy o právním posouzení 

nejvhodnějšího postupu při zadání VZ na právní audit nedoporučuje 

řediteli VZP ČR zahájení zadávání veřejné zakázky na právní (externí) audit 

v oblasti ustanovení § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZP“) se zaměřením na ověření, zda a jak VZP ČR 

reflektuje právní názor soudů a upravuje metodiku a proces posuzování 

žádostí o úhradu dle § 16 ZVZP, a zda postupovala procesně efektivně, 

včetně využívání všech opravných prostředků a zapojení právních expertů 

do procesu. 

 

 

 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2018 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje 
nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2018.    
 

K BODU PROGRAMU  
Měsíční reporting budování NIS 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Měsíční reporting budování NIS. 
 

K BODU PROGRAMU  
Protonová léčba 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiály Analýza protonové terapie u 
poskytovatele Proton Therapy Center Czech s.r.o. a přehled souběhů pracovních 
úvazků lékařů v Protonovém centru Praha a v jiných zdravotnických zařízeních. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje poskytnutí výsledků Analýzy protonové terapie u 
poskytovatele Proton Therapy Center Czech s.r.o. a anonymizovaného přehledu 
souběhů pracovních úvazků lékařů v Protonovém centru Praha a v jiných 
zdravotnických zařízeních Ministerstvu zdravotnictví ČR. 
 

K BODU PROGRAMU  
Informace o risk-sharingových smlouvách 
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Správní rada VZP ČR bere na vědomí Informace o risk-sharingových smlouvách. 
 

K BODU PROGRAMU  
Analýza variant realizace integrace ve VZP 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Analýzu variant realizace integrace ve VZP. 
 

K BODU PROGRAMU  
Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2018 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o Porovnání schválených limitů a 
finálních částek ve smlouvách IT za rok 2018. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh na úpravu odměny členů Rozhodčího orgánu VZP ČR 
 

Správní rada VZP ČR schvaluje navýšení odměn členům Rozhodčího orgánu VZP ČR 
na částku 6. 000 Kč za jednání s účinností od 1. 2. 2019.    
 


