
NÁVRH PROGRAMU 

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 26. LEDNA 2015 
 

 

 

1. Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 

2. Reporting za leden až prosinec 2014  
Materiál č. 1/2015, na vědomí  
 

3. Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 2/2015, k projednání 

 
4. Návrh na úpravy Jednacího řádu VZP ČR 

Materiál č. 3/2015, k projednání 
 

5. Změna Organizačního řádu VZP ČR – jednotná smluvní politika  
Materiál č. 4/2015, k projednání 
 

6. Fond prevence 
A. Konkrétní podoba jednotlivých pilířů preventivních aktivit pro rok 

2015 

B. Seznam očkovacích programů nad rámec veřejného zdravotního 

pojištění v roce 2015 

C. Klientské programy 2015 zařazené v podpůrných oblastech Fondu 
prevence 

 Materiál č. 5/2015, k projednání 

 
7. Aktuální informace o stavu jednání v kauze Protonového centra 

Ústní informace ředitele VZP, na vědomí 
 

8. Různé 

 

 
 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 26. LEDNA 2015 

 
 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu s tím, že bod 
programu 6 je doplněn o materiál „Příspěvek na bezlepkovou dietu při 
onemocnění celiakie v roce 2015“ a do bodu programu 8 - Různé je zařazen 
materiál „Aktuální informace k IZIP“ (neveřejná část) a ústní informace ředitele 
VZP ČR k dotazu člena Správní rady k problematice bonusů v kardiologii. 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až prosinec 2014 + Příloha „Návrhy 
opatření k dodržení ZPP 2015 a stabilizaci rozpočtových výdajů VZP ČR v roce 
2015“ 

 
Správní rada VZP ČR bere předložený materiál „Návrhy opatření k dodržení 
ZPP 2015 a stabilizaci rozpočtových výdajů VZP ČR v roce 2015“ na vědomí s tím, 
že v průběhu roku 2015 budou pravidelně předkládány odhady plnění ZPP 2015. 
 
Správní rada VZP ČR bere předložený Reporting za leden až prosinec 2014 na 
vědomí. 
 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zpracovat a předložit na další jednání 
Správní rady VZP ČR materiály: 

1. Vývoj nákladů v jednotlivých segmentech za období 2010 – 2014 
2. Vývoj produkce v jednotlivých segmentech za období 2010 – 2014. 

 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit na další jednání Správní 
rady VZP ČR souhrnný přehled složení úvazků lékařů v jednotlivých segmentech a 
přehled vyúčtování nemocnic za období 2011 - 2013. 
 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „SAP - pořízení 
standardní podpory SAP Enterprise support“. 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Zajištění podpory 
infrastruktur datových center VZP ČR na období od 11/2015 do 10/2018“. 
 
 

K BODU PROGRAMU Návrh na úpravy Jednacího řádu VZP ČR 

 
Správní rada bere na vědomí předložený materiál č. 3/2015 „Změna Jednacího 
řádu VZP ČR – doplnění a změny v souladu se zápisem z jednání Správní rady VZP 
ČR ze dne 15. 12. 2014“ a schvaluje Dodatek č. 2 Jednacího řádu VZP ČR ve znění 



ustanovení části II., čl. 3 a ustanovení části II., článku 6., odst. 6.3.1. uvedeném pod 
variantou č. 2. 
 
Správní rada ukládá řediteli VZP ČR: 

1) vydat Dodatek č. 2 Jednacího řádu VZP ČR a úplné znění Jednacího řádu VZP 
ČR, 

2) zajistit zveřejňování programu a usnesení ze schůzí Správní rady VZP ČR 
v souladu s Dodatkem č. 2 Jednacího řádu VZP ČR. 

 
 

K BODU PROGRAMU Změna Organizačního řádu VZP ČR – jednotná smluvní 
politika 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje změnu Organizačního řádu VZP ČR dle změnového 
listu č. 8 uvedeného v příloze č. 2 materiálu č. 4/2015. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit orientační zprávu 
s vyhodnocením systému jednotné smluvní politiky v termínu do 31. 8. 2015. 
 
 

K BODU PROGRAMU Fond prevence 2015 (část A - Konkrétní podoba jednotlivých 
pilířů preventivních aktivit pro rok 2015, část B - Seznam očkovacích programů 
nad rámec veřejného zdravotního pojištění v roce 2015, část C - Klientské 
programy 2015 zařazené v podpůrných oblastech Fondu prevence, část D - 
Příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie v roce 2015) 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený materiál „Konkrétní podoba 
jednotlivých pilířů preventivních aktivit pro rok 2015“ s navrženou strukturou 
klientských programů a výši jejich příspěvků, včetně limitů rozpočtu. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje seznam očkovacích programů nad rámec veřejného 
zdravotního pojištění hrazených z fondu prevence. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje konkrétní podobu klientských programů 
zařazených v podpůrných oblastech fondu prevence dle předloženého materiálu. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení programu „Bezlepková dieta 2015“ ve 
stejném režimu jako v roce 2014. 
Správní rada VZP ČR schvaluje částku 16 mil. Kč jako limit rozpočtu na program 
„Bezlepková dieta 2015.“ 
Správní rada VZP ČR schvaluje převod prostředků ve výši 16 mil. Kč ze zůstatku 
Fondu prevence v roce 2014. 
Správní rada VZP ČR schvaluje navýšení limitu rozpočtu Fondu prevence 2015 o 
částku 16 mil. Kč na částku limitu rozpočtu ve výši 468 mil. Kč.  
 
 
 
 
 
 


