
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. ŘÍJNA 2017 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2018  
Materiál č. 53/2017, první verze – k připomínkám 
 
3.  
Reporting za leden až září 2017 
Přílohy: 
A - Odhad plnění ZPP 2017 
B - Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2017 
Materiál č. 54/2017, na vědomí 
 
4.  
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 55/2017, k projednání 
 
5. 
Aktuální informace k programu budování nového informačního systému VZP ČR 
Materiál č. 56/2017, na vědomí 
 
6. 
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2018 
Materiál č. 57/2017, k projednání 
 
7. 
Pilotní projekt podpory zařazování pacientů na WL (transplantace ledvin) 
Materiál č. 58/2017, na vědomí 
 
8. 
Různé  

A. Diskuse - Pilotní projekt PTC 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 30. 10. 2017 
 

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 10. 2017 s doplněním bodu programu Různé. 
 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až září 2017 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až září 2017, 
včetně příloh A - Odhad plnění ZPP 2017 a B - Reporting produkčních dat za 1. 
pololetí 2017. 
 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Zakázky ÚICT 
 
1. Správní rada VZP ČR schvaluje nákup skeneru pro RP Praha a zahájení 

zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nákup 
skeneru pro skenovací pracoviště RP Praha“. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje nákup SW pro rozšíření miniskenovacího 
pracoviště na RP Praha pro napojení skeneru Kodak i1840 na aplikace ESSS a 
WISPI a zahájení zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup SW pro 
napojení skeneru“. 

3. Správní rada VZP ČR schvaluje nákup miniskenovacích pracovišť pro RP Plzeň, 
RP Hradec Králové, Ústředí VZP ČR a provozní referát České Budějovice včetně 
SW pro napojení miniskenovacích zařízení na aplikace ESSS a WISPI a zahájení 
zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nákup 
miniskenovacích pracovišť pro vybrané RP“. 

 
Zakázky Odboru bezpečnosti 
 
1. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 

„Obnova a rozvoj systémů technické ochrany – PZTS a EKV“ v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Obnova a rozvoj systémů technické ochrany - CCTV“ v otevřeném řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

  
 

K BODU PROGRAMU Aktuální informace k programu budování nového 
informačního systému VZP ČR 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Aktuální informace 
k programu budování nového informačního systému VZP ČR“, včetně 
aktualizovaného plánu veřejných zakázek ÚICT 2017. 
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K BODU PROGRAMU Plán klientských programů hrazených z fondu prevence 
v roce 2018 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje plán klientských programů hrazených z fondu 
prevence VZP ČR v roce 2018, včetně navrženého limitu rozpočtu pro rok 2018.  
 
 

K BODU PROGRAMU Pilotní projekt podpory zařazování pacientů na WL 
(transplantace ledvin)  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí pilotní program podpory včasného 
zařazování pojištěnců VZP ČR na čekací listinu k transplantaci ledvin. 
 

 

 


