
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 22. ÚNORA 2021 

1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení  

2. 
Reporting za leden 2021 
Materiál č. 7/2021, na vědomí 
Přílohy: 
A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR  
B – Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v roce 2020 

3.  
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 8/2021, k projednání 

4. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS – Informace z jednání pracovní skupiny 
pro NIS  
Materiál č. 9/2021, na vědomí 

5. 
Měsíční reporting průběhu JŘBU – Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ 
Materiál č. 10/2021, na vědomí 

6. 
Analýza protonové léčby za rok 2020 
Materiál č. 11/2021, na vědomí 

7. 
Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených 
LP – rok 2020 
Materiál č. 12/2021, na vědomí 

8. 
Strategie VZP ČR 2021–2024  
Materiál č. 13/2021, na vědomí 

9. 
Různé 

A. Usnesení Policie ČR ze dne 27. 11. 2020, č.j. KRPA-380271-46/TČ-2019-000093 – ŠC
B. Změna podmínek věkové kohorty u příspěvku v rámci programu „Prevence infekčních

onemocnění“
materiál č. 14/2021, k projednání

C. Ostatní
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 22. 2. 2021 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 22. 2. 2021. 
  
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden 2021 
Příloha A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 

Příloha B – Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou v roce 2020 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden 2021, včetně přílohy  
A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR a Přílohy B – Zpráva o vývoji 
v centrech se zvláštní smlouvou v roce 2020. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava - F. Místek, Nový Jičín, Vsetín“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava – Opava, Bruntál“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava – Přerov, Kroměříž“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Hodonín – realizace stavebních úprav klientské haly “. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Spotřební 
materiál pro zařízení OKI a další vybrané značky“ v otevřeném řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
(Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 25. 1. 2021, 9. 2. 2021) 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
z jednání ze dne 25. 1. 2021, 9. 2. 2021. 
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K BODU PROGRAMU  
Měsíční reporting průběhu JŘBU – Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ    

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Měsíční reporting průběhu JŘBU – 
Zajištění úprav IS VZP ČR pro OSVČ. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Analýza protonové léčby za rok 2020    

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Analýza protonové léčby 
za rok 2020. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR doplnit materiál o spektrum pacientů 
indikovaných k protonové léčbě v KOC FN Motol dle jejich bydliště. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR předložit porovnání počtu výkonů 
v jednotlivých diagnózách se zahraničními poskytovateli protonové léčby. 
Správní rada VZP ČR žádá Českou onkologickou společnosti ČLS JEP a Společnost 
radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP o vyjádření k diskrepanci 
indikovaných výkonů protonové léčby jednotlivými KOC. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených 
LP – rok 2020       

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Vyhodnocení realizace 
nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených LP – rok 2020. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Usnesení Policie ČR ze dne 27. 11. 2020       

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí usnesení Policie ČR ze dne 27. 11. 2020,  
č.j. KRPA-380271-46/TČ-2019-000093 – ŠC, kterým došlo podle § 159a odst. 1 
trestního řádu k odložení věci, jejíž prověřování bylo zahájeno na základě oznámení 
Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva financí ČR na základě kontroly  
č. 9/2018. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Změna podmínek věkové kohorty u příspěvku v rámci programu „Prevence 
infekčních onemocnění“       

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace uvedené v předloženém materiálu 
Změna podmínek věkové kohorty u příspěvku v rámci programu „Prevence 
infekčních onemocnění“. 
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Správní rada VZP ČR schvaluje změnu věkové kohorty pro čerpání příspěvku na 
očkování proti meningokokovým nákazám z fondu prevence v rámci programu 
Prevence infekčních onemocnění.  
 

 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy VZ na distribuci očkovacích látek proti COVID-19 
Informace o realizaci zadávacího řízení na VZ „Distribuce očkovacích látek proti 
COVID-19-AstraZeneca       

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 – Johnson & Johnson“ v jednacím řízení 
bez uveřejnění v rozsahu zakázky připadající na VZP ČR.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 – CureVac“ v jednacím řízení bez 
uveřejnění v rozsahu zakázky připadající na VZP ČR. 
 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 – Novavax“ v jednacím řízení bez 
uveřejnění v rozsahu zakázky připadající na VZP ČR. 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o realizaci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Distribuce očkovacích látek proti COVID-19 – AstraZeneca“ 
v jednacím řízení bez uveřejnění a výběru dodavatele Alliance Healthcare s.r.o. 
 


