
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. ZÁŘÍ 2019 

 
1.  
Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2020 
Materiál č. 51/2019, první verze k připomínkám 
 
3. 
Zpráva o naplňování strategie nakládání s nemovitým majetkem VZP ČR v letech 
2018/2019 
Materiál č. 52/2019, na vědomí 
 
4. 
Reporting za leden až srpen 2019 
Materiál č. 53/2019, na vědomí 
Přílohy:   

A. Odhad plnění ZPP 2019 
B. Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. pololetí 2019 
C. Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2019 
D. Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2019  

 
5. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 54/2019, k projednání 
 
6. 
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2020 
Materiál č. 55/2019, k projednání 
 
7. 
Fond prevence - Návrh rozpočtového opatření č. 3 
Materiál č. 56/2019, k projednání 
 
8. 
Neveřejný bod programu 
 
9. 
Různé 

A. Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně 
nehrazených LP – doplněk 
Materiál č. 48/2019 doplněk, pro informaci 
 
B. Informace o stavu programu jednodenní chirurgie (JPL) a nastavení 
standardních podmínek 
Materiál č. 57/2019, na vědomí 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 30. 9. 2019 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 9. 2019. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR na rok 2020  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí připomínky k návrhu ZPP 2020 vznesené na 
jednání pracovních skupin pro finance a pro investice dne 26. 9. 2019 a 
předložené na jednání Správní rady VZP ČR dne 30. 9. 2019 a doporučuje řediteli 
VZP ČR jejich zapracování do návrhu ZPP 2020. 
Správní rada VZP ČR schvaluje základní parametry návrhu ZPP 2020. 
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o naplňování strategie nakládání s nemovitým majetkem VZP ČR  
v letech 2018/2019 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o naplňování strategie nakládání 
s nemovitým majetkem VZP ČR v letech 2018/2019. 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až srpen 2019  
Příloha A – Odhad plnění ZPP 2019 
Příloha B - Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. pololetí 2019 
Příloha C - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2019 
Příloha D - Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2019   

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až srpen 2019, včetně 
přílohy A – Odhad plnění ZPP 2019, přílohy B - Vyhodnocení stavu pohledávek a 
účinnosti jejich vymáhání za 1. pololetí 2019, přílohy C - Zpráva o vývoji v centrech 
se zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2019 a přílohy D - Reporting produkčních dat  
za 1. pololetí 2019. 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup 
sw podpory Tenable.sc“. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s oslovením min. 5 účastníků. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Zajištění podpory 
technologických aplikací IS VZP ČR (2020 - 2023)“ zadávané formou zakázky 
malého rozsahu s oslovením více uchazečů. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Datové služby pro VZP 
ČR II.“ zadávané v otevřeném nadlimitním řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2020  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace uvedené v materiálu Plán 
klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2020. 
Správní rada VZP ČR schvaluje na základě tohoto materiálu Plán příspěvků 
hrazených z fondu prevence pro rok 2020.  
Správní rada VZP ČR schvaluje způsob rozhodování o změně finančních limitů 
fondu prevence v roce 2020 dle návrhu usnesení uvedeného v předloženém 
materiálu v kapitole D, tj.: 
a) Správní rada VZP ČR schvaluje změnu výše rozpočtu jednotlivých kapitol 

fondu prevence pro rok 2020. 
b) Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR provádět změny výše dílčích 

finančních limitů jednotlivých programů v roce 2020 na návrh náměstka 
Úseku služeb klientům v rámci jednotlivých programů kapitol fondu 
prevence.  Tato změna je možná za podmínek, že nesmí být měněn finanční 
rozpočet jednotlivých kapitol fondu prevence, který schválila Správní rada 
VZP ČR.  

c) Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR o změnách dle písmena b) 
tohoto usnesení informovat pracovní skupinu pro fond prevence Správní 
rady VZP ČR na nejbližším jednání.  

d)  Správní rada VZP ČR zrušuje usnesení ze dne 21. 3. 2016 k bodu programu 
Rozpočtová opatření fondu prevence v průběhu kalendářního roku – návrh 
na změnu postupu.  

 
 

K BODU PROGRAMU  
Fond prevence – Návrh rozpočtového opatření č. 3 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh úprav limitu rozpočtu fondu 
prevence pro rok 2019 – rozpočtové opatření č. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


