
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 28. ČERVNA 2021 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení  
 
2. 
Reporting za leden až květen 2021 
Materiál č. 40/2021, na vědomí 
Přílohy: 
A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR  
B. Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2021 
C. Reporting produkčních dat za 1. čtvrtletí 2021 
 
3.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 41/2021, k projednání 
 
4. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS  
Informace z jednání pracovní skupiny pro NIS  
Materiál č. 42/2021, na vědomí 
 
5. 
Změna Organizačního řádu VZP ČR 
Materiál č. 43/2021, k projednání 
 
6. 
Návrh na úpravu rozpočtu provozního fondu VZP ČR na rok 2021 
Materiál č. 44/2021, k projednání 
 
7. 
Úvodní informace související se záměrem náhrady rodných čísel jiným 
identifikátorem 
Materiál č. 45/2021, na vědomí 
 
8. 
Příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 
Materiál č. 46/2021, k projednání 
 
9. 
Různé 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 28. 6. 2021 

 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 28. 6. 2021 s doplněním bodu programu Různé. 
 
 

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

Příloha B – Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 
2021 
Příloha C – Reporting produkčních dat za 1. čtvrtletí 2021  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až květen 2021, včetně 
přílohy A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR, Přílohy B – 
Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. čtvrtletí 2021 a 
Přílohy C – Reporting produkčních dat za 1. čtvrtletí 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ústí – Ústecký kraj“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ústí – Liberecký kraj“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Obnova zařízení 
vyvažování zátěže s funkcionalitou Application Delivery vrstvy ve VZP ČR“ zadávané 
v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Obnova infrastruktury 
aplikací IS VZP ČR“ zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová dohoda na 
znalecké posouzení v oblasti ICT“ zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím 
řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Technická podpora 
podpůrných SW produktů IS VZP ČR (2021–2024)“ zadávané v otevřeném 
nadlimitním zadávacím řízení. 
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K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 31. 5. 2021 a 15. 6. 2021 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 31. 5. 2021 a 15. 6. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Změna Organizačního řádu VZP ČR     

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 43/2021 „Změna 
Organizačního řádu VZP ČR”.  
Správní rada VZP ČR schvaluje Změnový list č. 8 k Řádu VZP ČR č. 3/2015 
Organizační řád VZP ČR, v předloženém znění s účinností od 1. 9. 2021. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR vydat Změnový list č. 8 k Řádu VZP ČR 
č. 3/2015 Organizační řád VZP ČR. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh na úpravu rozpočtu provozního fondu VZP ČR na rok 2021 

 

Správní rada VZP ČR schvaluje navýšení limitu provozního rozpočtu o 189 mil. Kč 
na celkovou částku 4 984 mil. Kč, které bude kryté z finančního zůstatku provozního 
fondu. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Analýza dopadů do systémů a procesů VZP ČR související se záměrem náhrady 
rodných čísel jiným identifikátorem (úvodní informace) 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál č. 45/2021 „Analýza 
dopadů do systémů a procesů VZP ČR související se záměrem náhrady rodných čísel 
jiným identifikátorem – úvodní informace”.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace uvedené v materiálu č. 46/2021 - 
Příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19.  
Správní rada VZP ČR schvaluje na základě legislativní změny zákona č. 551/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, navýšení limitu rozpočtu fondu prevence o  
70 mil. Kč na celkovou částku 1 130, 2 mil. Kč. 
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K BODU PROGRAMU  
Návrh na schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Distribuce očkovací látky proti COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“    

 

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Distribuce 
očkovacích látek proti COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“ v otevřeném 
zadávacím řízení, t.č. bez znalosti předpokládané hodnoty, po zohlednění informací 
doložených Ministerstvem zdravotnictví v zadávací dokumentaci.  
 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR, aby na dalším jednání Správní rady VZP 
ČR podal informaci o stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky 
„Distribuce očkovacích látek proti COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“ 
a stanovené době, na kterou bude sjednána s vybraným dodavatelem „Rámcová 
dohoda na zajištění distribuce očkovací látky Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Fond prevence – nový příspěvek z programu Péče o duševní zdraví „Zvýšení 
dostupnosti psychosociální podpory“    

 

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci příspěvku „Zvýšení dostupnosti 
psychosociální podpory II“ v rámci nového programu „Péče o duševní zdraví“. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací 
látky pro pravidelná očkování v letech 2022 až 2025    

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o zahájení zadávání veřejné zakázky 
„Zajištění komplexní dodávky a distribuce léčivých přípravků obsahujících 
očkovací látky pro pravidelná očkování v letech 2022 až 2025“ v otevřeném 
zadávacím řízení společně všemi zdravotními pojišťovnami. 
 


