
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 30. SRPNA 2021 

 
 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. pololetí 2021 
Materiál č. 50/2021, na vědomí 
 
3. 
Reporting za leden až červenec 2021 
Materiál č. 51/2021, na vědomí 
Přílohy:   

A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR  
B. Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2021 

 
4. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 52/2021, k projednání 
 
5.   
Aktuální informace k Projektu Restart NIS  
Informace z jednání pracovní skupiny pro NIS (zápisy z jednání PS NIS ze dne  
28. 6. 2021, 2. 8. 2021 a 10. 8. 2021)  
Materiál č. 53/2021, na vědomí 
 
6. 
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2021 
Materiál č. 54/2021, na vědomí 
 
7.   
Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených 
LP za 1. pololetí 2021 
Materiál č. 55/2021, na vědomí 
 
8. 
Přehled plnění veřejných zakázek za 1. pololetí 2021  
Materiál č. 56/2021, na vědomí 
 
9. 
Program podpory onkologické prevence 
Materiál č. 57/2021, na vědomí 
 
 
 
 



10. 
Různé 

A. Informace 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“ 
Materiál č. 58/2021, na vědomí 

 
B. 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 
 

C. Korespondence s MUDr. Janem Hnízdilem ve věci jeho podání k očkování 
proti covid-19  
na vědomí 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 30. 8. 2021 

 
 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 30. 8. 2021 s doplněním bodu programu Různé dle návrhů. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. pololetí 2021  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 
1. pololetí 2021. 
 
 

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

Příloha B – Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2021  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až červenec 2021, včetně 
přílohy A – Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR a Přílohy B – Zpráva 
o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. pololetí 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Technická podpora 
upgradu a pořízení SW produktů Micro Focus“ zadávané v otevřeném nadlimitním 
zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky dělené na části 
„Zajištění reklamních, kreativních, grafických, tiskových služeb a propagačních 
prostředků“ v otevřeném řízení. Veřejná zakázka se bude skládat celkem ze tří 
částí, a to 

1. reklamní, kreativní a grafické služby, 
2. tiskové služby, 
3. propagační předměty. 

Dodavatelé budou moci podat nabídky do všech částí veřejné zakázky. 
 
Správní rada VZP ČR žádá ředitele VZP ČR po ukončení VZ „Zajištění reklamních, 
kreativních, grafických, tiskových služeb a propagačních prostředků“ o předložení 
informace o jejím výsledku. 
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K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 28. 6. 2021, 2. 8. 2021 a 10. 8. 2021 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 28. 6. 2021, 2. 8. 2021 a 10. 8. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Zpráva o vývoji nákupu a prodeje nemovitého majetku VZP ČR k 30. 6. 2021     

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji nákupu a prodeje nemovitého 
majetku VZP ČR k 30. 6. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených 
LP za 1. pololetí 2021 
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál Vyhodnocení realizace nového 
postupu zajištění úhrady standardně nehrazených LP za 1. pololetí 2021. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Přehled plnění veřejných zakázek za 1. pololetí 2021 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Přehled plnění veřejných 
zakázek za 1. pololetí 2021.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Program podpory onkologické prevence 

 
Správní rada VZP ČR stahuje bod programu 9 z jednání Správní rady VZP ČR dne  
30. 8. 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Informace 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“    

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí 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 
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dodavatelem „Rámcová dohoda na zajištění distribuce očkovací látky Comirnaty 
výrobce BioNTech/Pfizer“. 
 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR podávat Správní radě VZP ČR (po 
ukončení výběru dodavatele) čtvrtletně informaci o provedených kontrolách plnění 
smluvních parametrů v uzavřené smlouvě na distribuci očkovacích látek proti 
COVID-19- Comirnaty výrobce BioNTech/Pfizer. 
 
 

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 souhlasí se stažením materiálu k bodu programu 10 B - 
„Informace o jednání vedení VZP ČR s vedením SROBF na téma diskrepance 
indikování protonové léčby mezi jednotlivými komplexními onkologickými centry“ 
a ukládá řediteli VZP ČR předložit materiál na jednání Správní rady VZP ČR v  září 
2021. 
 

 

K BODU PROGRAMU  
Korespondence s MUDr. Janem Hnízdilem ve věci jeho podání k očkování proti 
covid-19 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí korespondenci s MUDr. Janem Hnízdilem ve 
věci jeho podání k očkování proti covid-19 
 

 

K BODU PROGRAMU 
Návrh na úpravu úhrady návštěvní služby pro praktické lékaře 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený návrh na úpravu úhrady návštěvní 
služby pro praktické lékaře a proces provedení návrhu ponechává v kompetenci 
vedení VZP ČR. 
 

 

K BODU PROGRAMU 

Odměny členům Výboru pro audit VZP ČR 

 

Správní rada VZP ČR ponechává odměňování členů Výboru pro audit beze změny, tj. 
ve stávající výši. 


