
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 29. LISTOPADU 2021 

 
 

1.  
Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení 
 
2. 
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2022 
Materiál č. 73/2021, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až říjen 2021  
Materiál č. 74/2021, na vědomí 
Přílohy: 

A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 
B. Přehled všech nákladů vynaložených na pandemii covid-19  
C. Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. – 3. čtvrtletí 2021 
D. Důvody nárůstu v centrové péči – oftalmologii 

 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 75/2021 k projednání 
 
5. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS – Informace z jednání pracovní skupiny 
pro NIS  
Materiál č. 76/2021, na vědomí 
 
6. 
Potenciál digitalizace zdravotnických agend 
Materiál č. 77/2021, na vědomí 
 
7 
Fond prevence – dentální hygiena 
Materiál č. 78/2021, k projednání 
 
8. 
Různé 

A. Informace o výsledku hlasování per rollam „Fond prevence – Příspěvek 
v rámci očkování proti COVID-19 u rizikové skupiny“ 
Materiál č. 79/2021, na vědomí 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 29. 11. 2021 

 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 29. 11. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU 
Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2022 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh Zdravotně pojistného plánu  
VZP ČR pro rok 2022 v předloženém znění. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Reporting za leden až září 2021 
Příloha A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 
Příloha B – Přehled všech nákladů vynaložených na pandemii covid-19 
Příloha C – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. – 3. čtvrtletí 2021 
Příloha D – Důvody nárůstu v centrové péči – oftalmologii 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až říjen 2021, včetně 
přílohy A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR, Přílohy B – Přehled 
všech nákladů vynaložených na pandemii covid-19 za rok 2020 a 1-9/2021, Přílohy 
C – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. – 3. čtvrtletí 2021 a přílohy 
D – Důvody nárůstu v centrové péči – oftalmologii. 
 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Fyzická ostraha 
objektů VZP ČR“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Zajištění vyúčtování 
hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2022“ zadávané v jednacím řízení bez 
uveřejnění. 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí, že v případě překročení stanovené výše 
kalkulace bude veřejná zakázka znovu projednána Správní radou VZP ČR. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Skartace a 
likvidace dokumentů pro VZP ČR“ v otevřeném řízení. 



2 

 

 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Ústředí – rekonstrukce 
plynové kotelny“ ve zjednodušeném podlimitním řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Ústředí – rekonstrukce autovýtahu“. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci velké veřejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce výtahů Přerov, Prostějov a Kroměříž“. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
(zápisy z jednání PS NIS ze dne 25. 10. 2021 a 9. 11. 2021)  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 25. 10. 2021 a 9. 11. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Potenciál digitalizace zdravotnických agend       

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál Potenciál v oblasti digitalizace 
zdravotnických agend. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Fond prevence – dentální hygiena 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci příspěvku z fondu prevence „Dentální 
hygiena“. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh na využití účtu Nerozdělený zisk minulých let – Navýšení základního kapitálu 
PVZP a.s. 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje záměr realizovat navýšení základního kapitálu 
společnosti Pojišťovna VZP, a. s. ve výši 7 920 000 Kč z účtu Nerozdělený zisk 
minulých let. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje převod finančních prostředků ve výši 7 920 000 Kč z 
účtu Nerozdělený zisk minulých let jako úhradu emise 24 kusů akcií na jméno 
společnosti Pojišťovna VZP, a. s. o jmenovité hodnotě každé 330 000 Kč.  
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K BODU PROGRAMU  
Kritéria hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR na rok 2022 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje kritéria hmotné zainteresovanosti a pravidla pro 
odměňování ředitele VZP ČR na rok 2022 dle materiálu č. 83/2021.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Dopis AKP k programu příspěvků „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí dopis s podnětem Asociace klinických 
psychologů k programu příspěvků „Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory“ a 
bere na vědomí návrh odpovědi ředitele VZP ČR na uvedený podnět. 
 
 
 
 


