
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 29. DUBNA 2019 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2018 
Materiál č. 24/2019, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až březen 2019 
Přílohy: 
A – Odhad plnění ZPP 2019 
B – Reporting aktiv a rizik 2019 
C – Kvantifikace rizik 
Materiál č. 25/2019, na vědomí 
 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 26/2019, k projednání 
 
5.  
Seznam plánovaných nově hrazených léků pro rok 2019 (SÚKL), dopad do 
rozpočtu VZP ČR 
Materiál č. 27/2019, na vědomí 
 
6.  
Projednání návrhu Dozorčí rady VZP ČR ke zveřejňování vykázané péče na úroveň 
jednotlivých poskytovatelů  
Materiál č. 28/2019, k projednání 
 
7. 
Fond prevence 2019  

- dodatečné doplnění očkování proti spalničkám 
- dodatečné doplnění  - příspěvek na nízkobílkovinnou dietu 

Materiál č. 29/2019 
 
8. 
Různé 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 29. 4. 2019 

 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 29. 4. 2019. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2018  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2018 
v předloženém znění. 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až březen 2019 
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2019 
Příloha B – Reporting aktiv a rizik 2019 
Příloha C – Kvantifikace rizik   

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až březen 2019, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2019, přílohy B – Reporting aktiv a rizik a přílohy C – 
Kvantifikace rizik. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky na nákup dvou nových 
zálohovacích páskových knihoven pro zálohování datových center VZP ČR, včetně 
zajištění HW a SW, potřebných licencí, prvotní dodávky médií, podpory prostředí, 
volitelných a doplňkových služeb a poskytování konzultací (Hot-line) zadávané 
v nadlimitním otevřeném zadávacím řízení. 
 

K BODU PROGRAMU  
Seznam plánovaných nově hrazených léků pro rok 2019 (SÚKL), dopad do 
rozpočtu VZP ČR  

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Seznam plánovaných nově 
hrazených léků pro rok 2019 (SÚKL), dopad do rozpočtu VZP ČR“    
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu Dozorčí rady VZP ČR ke zveřejňování vykázané péče  
na úroveň jednotlivých poskytovatelů  
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Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Usnesení Dozorčí rady VZP ČR – 
doporučení ke zveřejňování vykázané péče na úroveň jednotlivých poskytovatelů“. 
 
Správní rada VZP ČR nedoporučuje řediteli VZP ČR zveřejňovat vykázanou péči na 
úroveň jednotlivých poskytovatelů v datové struktuře navržené Dozorčí radou VZP 
ČR. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Fond prevence 2019 
- Dodatečné doplnění očkování proti spalničkám 
- Dodatečné doplnění – příspěvek na nízkobílkovinnou dietu 
 

Správní rada VZP ČR schvaluje doplnění očkování proti spalničkám do Pilíře 
prevence infekčních onemocnění hrazené z fondu prevence v roce 2019 a dále 
schvaluje doplnění příspěvku v rámci Programu – Bezlepková dieta o příspěvek na 
nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady. 
    
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o průběhu veřejných zakázek  
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace o průběhu zadávacího řízení na 
VZMR „Právní audit pro oblast PR služeb, komunikace a marketingových služeb a 
poradenství a pro oblast vlastnictví majetkových podílů“ a o průběhu zadávacího 
řízení na VZ „Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve 
vazbě k novému informačnímu systému (NIS)“. 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje hodnocení nabídek provedené komisí pro otevírání, 
hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „Právní audit pro oblast PR 
služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství a pro oblast 
vlastnictví majetkových podílů“ jak je uvedeno v Protokolu o hodnocení nabídek 
ze dne 25. 4. 2019 a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 4. 2019 
k této VZMR a ukládá řediteli VZP ČR, aby dokončil zadávací řízení a uzavřel 
smlouvu s dodavatelem v souladu s hodnocením provedeným komisí.     

 
Správní rada VZP ČR schvaluje hodnocení nabídek provedené komisí pro otevírání, 
hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky „Právní audit v oblasti smluvních 
vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS)“ 
jak je uvedeno v Protokolu o hodnocení nabídek ze dne 25. 4. 2019 a ve Zprávě o 
posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 4. 2019 k této VZ a ukládá řediteli VZP 
ČR, aby dokončil zadávací řízení a uzavřel smlouvu s dodavatelem v souladu 
s hodnocením provedeným komisí.   
 

 


