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

 
 

 
1.  
Projednání návrhu programu  
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až prosinec 2016 
Příloha:  
Průběžná zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za leden až září 2016  
Materiál č. 1/2017, na vědomí 
 
3.  
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 2/2017, k projednání 
 
4. 
Změna Organizačního řádu VZP ČR a změna Jednacího řádu VZP ČR 
Materiál č. 3/2017, k projednání 
 
5. 
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2016 
Materiál č. 4/2017, na vědomí 
 
6. 
Zpráva o výsledku kontroly Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí  
č. 2/2015 
Materiál č. 5/2017, na vědomí 
 
7. 
Různé 
A. Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách IT za rok 2016 

Materiál č. 6/2017, na vědomí 
B. Metodika pro posuzování léčivých přípravků a pravidla jednání 

s farmaceutickými společnostmi 
Materiál č. 7/2017, na vědomí 

 

 

 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 30. 1. 2017 
 
 

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 1. 2017 s navrženými úpravami. 
 
Správní rada VZP ČR jmenuje Ing. Petra Paveleka, Ph.D. členem pracovní skupiny 
pro investice.   
 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až prosinec 2016 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až prosinec 
2016, včetně přílohy Průběžná zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za 
leden až září 2016.  
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit zprávu o vyhodnocení rizik 
při Reportingu za leden až březen 2017. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit v další průběžné zprávě o 
vývoji v centrech se zvláštní smlouvou návrhy na řešení růstu nákladů na centrové 
léky. 
 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Část A)  
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky 
„Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení“ v otevřeném řízení. 
 
Část B)  
Správní rada VZP ČR schvaluje  úpravu stávajících funkcionalit aplikací výdajové 
části v informačním systému VZP ČR pro potřeby vyúčtování, bonifikací a regulací 
poskytovatelům zdravotních služeb v souladu s vyhláškou č. 348/2016 Sb., o 
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro 
rok 2017 a v souladu s úhradovými dodatky s poskytovateli zdravotních služeb a 
zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění 
„Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2017“.  
 
 

K BODU PROGRAMU Změna Organizačního řádu VZP ČR a změna Jednacího řádu 
VZP ČR 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje v Článku 11 Organizačního řádu VZP ČR a v Článku 
3 Jednacího řádu VZP ČR vždy v odstavci 1) vypuštění pasáže „na návrh Správní 
rady“ na konci věty. 



Správní rada VZP ČR schvaluje ponechání textů v odstavci 2) Článku 11 
Organizačního řádu VZP ČR a v odstavci 2) Článku 3 Jednacího řádu VZP ČR shodně 
s předloženým materiálem. 
 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 3/2017 „Změna 
Organizačního řádu VZP ČR a změna Jednacího řádu VZP ČR“ a schvaluje: 

- Změnový list č. 3 k Řádu VZP ČR č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR, 
v předloženém znění s účinností od 1. 2. 2017 se schválenou úpravou, 

- Změnový list č. 2 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 Jednací řád VZP ČR, 
v předloženém znění s účinností od 1. 2. 2017 se schválenou úpravou. 

Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR: 
- vydat Změnový list č. 3 k  Řádu VZP ČR č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR ve 

schváleném znění, 
- vydat Změnový list č. 2 k Řádu VZP ČR č. 2/2015 Jednací řád VZP ČR ve 

schváleném znění. 
 
 

K BODU PROGRAMU Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP 
ČR k 31. 12. 2016 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje 
nemovitého majetku VZP ČR k 31. 12. 2016. 
 
 

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledku kontroly Ministerstva zdravotnictví a 
Ministerstva financí č. 2/2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva financí č. 2/2015 předloženou jako informaci. 
Správní rada VZP ČR žádá členy Výboru pro audit a Dozorčí rady, aby protokol 
z kontroly MZ a MF č. 2/2015 podrobně projednali, posoudili přijatá nápravná 
opatření a případně doporučili další kroky. 
 
 

K BODU PROGRAMU Porovnání schválených limitů a finálních částek ve smlouvách 
IT za rok 2016 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Porovnání schválených limitů a finálních 
částek ve smlouvách IT za rok 2016. 
 
 

K BODU PROGRAMU Metodika pro posuzování léčivých přípravků a pravidla 
jednání s farmaceutickými společnostmi 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Metodiku pro posuzování léčivých přípravků 
a pravidla jednání s farmaceutickými společnostmi.  
 
 
 


