
NÁVRH PROGRAMU 
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 31. KVĚTNA 2021 

 
1.  
Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení  
 
2. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. čtvrtletí 2021 
Materiál č. 30/2021, na vědomí 
 
3. 
Reporting za leden až duben 2021 
Materiál č. 31/2021, na vědomí 
Přílohy: 
A. Očekávaný dopad pandemie do hospodaření VZP ČR 
B. Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou v 1. čtvrtletí 2021 
  
4.  
Návrhy na schválení realizace zakázek  
Materiál č. 32/2021, k projednání 
 
5. 
Aktuální informace k Projektu Restart NIS  
Informace z jednání pracovní skupiny pro NIS  
Materiál č. 33/2021, na vědomí 
 
6. 
Návrh přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2021 
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2020 
Materiál č. 34/2021, k projednání 
 
7. 
Komplexní analýza očkování proti HPV za rok 2020 
Materiál č. 35/2021, na vědomí 
 
8. 
Příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 
Materiál č. 36/2021, k projednání 
 
9. 
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2020 
Materiál č. 37/2021, k projednání 
 
10. 
Stanovisko odborných společností k protonové léčbě za rok 2020 
 
11. 
Různé 
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 31. 5. 2021 

 

K BODU PROGRAMU  
Projednání návrhu programu  

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 31. 5. 2021 s úpravami dle návrhu. 
 
 

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

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

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

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

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

K BODU PROGRAMU  
Návrhy na schválení realizace zakázek    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP HK – Jičín, Hořice, Nová Paka“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava – Ostrava, Karviná“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava – Prostějov, Olomouc“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové 
služby RP Ostrava - Uh. Hradiště, Zlín“ v otevřeném řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Obnova stávajícího 
skeneru pro skenovací pracoviště RP Praha“ zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Nákup SW pro skener 
KODAK 4600i“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení.  
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Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „SW řízená přístupová 
vrstva sítě VZP ČR“ zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Mobilní telefonie VZP ČR 
2022-2025“ zadávané v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení. 
 
Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rámcová smlouva na 
podporu programového vybavení Oracle“ zadávané v otevřeném nadlimitním 
zadávacím řízení. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Aktuální informace k Projektu Restart NIS 
Zápisy z jednání pracovní skupiny pro NIS ze dne 26. 4. 2021, 11. 5. 2021  
a 18. 5. 2021 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace z jednání pracovní skupiny pro NIS 
ze dne 26. 4. 2021, 11. 5. 2021 a 18. 5. 2021. 
 
Správní rada VZP ČR doporučuje řediteli VZP ČR pověřit kompetentní úseky v rámci 
VZP ČR zpracováním analýzy dopadů do systémů a procesů uvnitř i navenek VZP ČR 
související se záměrem náhrady rodných čísel jako jednoznačného identifikátoru 
fyzické osoby.  
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh přídělu finančních prostředků do sociálního fondu na rok 2021 
Návrh na rozdělení zisku po zdanění roku 2020    

 
Správní rada VZP ČR schvaluje převod zisku po zdanění roku 2020 z účtu 
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ve výši 2 874 976,43 Kč na účet 
Nerozdělený zisk minulých let.  
 
Správní rada VZP ČR schvaluje nerealizovat v roce 2021 předpis přídělu z účtu 
Nerozdělený zisk minulých let do sociálního fondu pro rok 2021. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Komplexní analýza očkování proti HPV za rok 2020 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Komplexní analýza očkování proti 
HPV za rok 2020“. 
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K BODU PROGRAMU  
Příspěvek na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 

 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí informace uvedené v materiálu č. 36/2021 - 
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 350 mil. Kč na celkovou částku 1 060, 2 mil. Kč. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Vyhodnocení kritérií hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2020 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí informaci o vyhodnocení plnění kritérií 
hmotné zainteresovanosti ředitele VZP ČR za rok 2020.  
 

Správní rada VZP ČR schválila vyplacení odměny řediteli VZP ČR za rok 2020. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Stanovisko odborných společností k protonové léčbě za rok 2020    
 

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Stanovisko odborných společností k protonové 
léčbě za rok 2020, avšak považuje je za zcela nedostatečné. 
 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR svolat jednání s vedením SROBF na téma 
diskrepance indikování protonové léčby mezi jednotlivými komplexními 
onkologickými centry. 
 
 

K BODU PROGRAMU  
Návrh na schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Distribuce očkovacích látek proti COVID-19“    

 

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání veřejné zakázky „Distribuce 
očkovacích látek proti COVID-19“ v otevřeném zadávacím řízení na uzavření 
rámcové dohody.  
 

 

 


