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

 
 

1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až srpen 2021 
Materiál č. 61/2021, na vědomí 
Přílohy:   

A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 
B. Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za 1. pololetí 

2021  
C. Reporting produkčních dat za 1. pololetí 2021 

 
3. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS – Informace z jednání pracovní skupiny 
pro NIS  
Materiál č. 62/2021, na vědomí 
 
4. 
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2022 
Materiál č. 63/2021, k projednání 
 
5. 
Informace o jednání vedení VZP ČR s vedením SROBF na téma diskrepance 
indikování protonové léčby mezi jednotlivými komplexními onkologickými centry 
Materiál č. 59/2021, na vědomí 
Opakované předložení (s doplněním podepsaného zápisu z jednání 10. 8. 2021) 
 
 
6. 
Různé 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 29. 9. 2021 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 29. 9. 2021. 
 
 

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

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

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

K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 30. 8. 2021 a 14. 9. 2021 + Příloha 
Rizika projektu „OSVČ v paušální dani a pojistné“ 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 30 8. 2021 a ze dne 14. 9. 2021, včetně informace o rizicích projektu „OSVČ 
v paušální dani a pojistné“. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 2022     

 
1) Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace uvedené v materiálu  

č. 63/2021 „Plán klientských programů hrazených z fondu prevence v roce 
2022“. 

2) Správní rada VZP ČR schvaluje na základě materiálu č. 63/2021 plán příspěvků 
hrazených z fondu prevence pro rok 2022. 

3) Správní rada VZP ČR schvaluje na základě materiálu č. 63/2021 finanční 
rozpočet fondu prevence pro rok 2022 ve výši 868 500 000 Kč. 

4) Správní rada VZP ČR schvaluje způsob rozhodování o změně finančních limitů 
fondu prevence v roce 2022 následovně: 

a) Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR provádět změny výše dílčích 
finančních limitů jednotlivých kapitol a programů v roce 2022 na návrh 
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náměstka Úseku služeb klientům. Tato změna je možná za podmínek, že 
nesmí být měněn finanční rozpočet fondu prevence pro rok 2022, který 
schválila Správní rada VZP ČR.  

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

 
 

K BODU PROGRAMU  
Informace o jednání vedení VZP ČR s vedením SROBF na téma diskrepance 
indikování protonové léčby mezi jednotlivými komplexními onkologickými centry 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál Informace o jednání vedení VZP ČR 
s vedením SROBF na téma diskrepance indikování protonové léčby mezi 
jednotlivými komplexními onkologickými centry. 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR nadále problematiku indikací 
protonové terapie sledovat a o vývoji informovat Správní radu VZP ČR neprodleně. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Informace předkládaná na základě usnesení Správní rady VZP ČR  
ze dne 30. 3. 2020 – překročení schválené předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
„Rámcová dohoda na nákup počítačů, notebooků a souvisejícího příslušenství“ 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o překročení schválené 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Rámcová dohoda na nákup počítačů, 
notebooků a souvisejícího příslušenství“. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Informace o nabídkové ceně k veřejné zakázce „Distribuce očkovací látky proti 
COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“ 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o finálních jednotkových cenách 
nabídnutých uchazeči v zadávacím řízení veřejné zakázky „Distribuce očkovacích 
látek proti COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer“.   
 
 

K BODU PROGRAMU  
Plán jednání Správní rady, Dozorčí rady a Výboru pro audit na rok 2022 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Plán jednání Správní rady, Dozorčí 
rady a Výboru pro audit na rok 2022. 
 


