
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 29. ŘÍJNA 2018 

 
 
 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
Doplnění obsazení pracovní skupiny pro investice 
 
2. 
Reporting za leden až září 2018 
Materiál č. 46/2018, na vědomí 
Přílohy:   

A. Odhad plnění ZPP 2018 
B. Reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS VZP ČR 
C. Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2018 

 
3. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 47/2018, k projednání 
 
4.  
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2019 
Materiál č. 48/2018, k projednání 
 
5. 
Návrhy na změny Jednacího řádu VZP ČR 
Materiál č. 49/2018, k projednání 
 
6. 
Různé   
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 29. 10. 2018 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu, Doplnění obsazení pracovních skupin 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 29. 10. 2018. 
 
Správní rada VZP ČR jmenuje PhDr. Marka Ženíška, Ph.D. členem pracovní skupiny 
pro investice. 
 
Správní rada VZP ČR jmenuje Ing. et Ing. Lenku Poliakovou členkou pracovní 
skupiny pro finance, pracovní skupiny pro investice a pracovní skupiny pro fond 
prevence. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až září 2018 
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2018  
Příloha B - Reporting rizik a zpráva o hodnocení primárních aktiv VIS VZP ČR 
Příloha C - Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2018 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až září 2018, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2018, přílohy B - Reporting rizik a zpráva o 
hodnocení primárních aktiv VIS VZP ČR a přílohy C - Reporting produkčních dat za 
1. pololetí 2018.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Část A: 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Most - rekonstrukce prostoru klientské haly“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Semily - rekonstrukce prostoru klientské haly“. 
 
Část B: 
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 úhradovou vyhláškou na rok 2019 
a v souladu s úhradovými dodatky pro poskytovatele zdravotních služeb a 
zahájení veřejné zakázky „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a 
regulací za rok 2019“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje  nákup systému preventivní ochrany (Intrusion 
Prevention System, zkratka IPS), tj. IPS sond a systému pro vyhodnocování zpráv 
z IPS sond jako náhradu stávající morálně i fyzicky zastaralé technologie pořízené 
v roce 2009 a zahájení veřejné zakázky „Výměna IPS“ zadávané v nadlimitním 
otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje vybudování nové integrační platformy CIS 
(Centrální Integrační Služby) a zahájení veřejné zakázky „Centrální integrační 
služby“ zadávané v nadlimitním otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje nákup programového vybavení, pomocí kterého 
bude zajištěna centrální záloha uživatelských dat na noteboocích, a zahájení 
veřejné zakázky „Centrální zálohování NTB“ zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje  pronájem optických spojů pro vzájemné propojení 
datových center a pro připojení velkých lokalit v rámci hlavního města Prahy k 
datovým centrům VZP ČR a zahájení veřejné zakázky „Pronájem optických spojů 
v Praze“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2019 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Plán klientských 
programů hrazených z fondu prevence v roce 2019. 
Správní rada VZP ČR schvaluje na základě předloženého materiálu plán příspěvků 
hrazených z fondu prevence pro rok 2019. 
 

 

 

 

 

 

 


