
NÁVRH PROGRAMU 
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 24. SRPNA 2015 

 

1. 
Úvod, projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Reporting za leden až červenec 2015 
materiál č. 39/2015, na vědomí 
 
3. 
Vyhodnocení opatření přijatých k dodržení ZPP 2015 za 1. pololetí 2015  
materiál č. 40/2015, na vědomí 
 
4. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. pololetí 2015 
Materiál č. 41/2015, na vědomí 
 
5. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
materiál č. 42/2015, k projednání 
 
6. 
Žádosti o financování preventivních programů hrazených z FP – Pilotní projekty 
2015 - 2016 
materiál č. 43/2015, k projednání 
 
7. 
Informace – léčebně ozdravné pobyty Mořský koník  
materiál č. 44/2015, k projednání 
 
8. 
Aktuální informace - protonová léčba  
(informace o jednáních s PTCC) 
 
9. 
Různé 

A) Porovnání předpokládaných a skutečných cen z veřejných zakázek  
v IT v 1. pololetí 2015 
materiál č. 46/2015, na vědomí 

  
 
 

 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 24. SRPNA 2015 

 
 
 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 
24. 8. 2015 se změnami dle předloženého návrhu. 
 

 

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. pololetí 
2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí „Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. 
za 1. pololetí 2015“. 
 

 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až červenec 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere předložený „Reporting za leden až červenec 2015“ 
včetně jeho přílohy „Odhad plnění ZPP 2015“ na vědomí. 
  
 

K BODU PROGRAMU Vyhodnocení opatření přijatých k dodržení ZPP 2015 za 1. 
pololetí 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí „Vyhodnocení opatření přijatých k dodržení 
ZPP 2015 za 1. pololetí 2015“. 
 

 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Dodávka interiérového 
vybavení klientských pracovišť VZP ČR“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci provozního výdaje na rok 2015 „Sportovní 
dny s VZP“. 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci výdaje fondu prevence na rok 2016 
„Zajištění edukačních programů souvisejících se zdravotními programy 
hrazenými z fondu prevence“. 
 

 

K BODU PROGRAMU Informace – léčebně ozdravné pobyty Mořský koník 

 
Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR realizovat veřejné zakázky na léčebně 
ozdravné pobyty „Mořský koník“ na období 2017 – 2021 pro děti pojištěné u VZP 
ČR. Výsledkem bude uzavření smlouvy/smluv s dodavatelem/dodavateli služeb 



tak, aby po smluvní stránce byla komplexně zajištěna realizace předmětné služby 
klientům VZP ČR. 
 
Správní rada VZP ČR jmenuje do mezioborové komise pro realizaci a financování 
léčebně ozdravných pobytů Mořský koník na období 2017 až 2021 - preventivního 
programu hrazeného z fondu prevence MUDr. Zuzanu Roithovou, MBA, 
předsedkyni pracovní skupiny pro fond prevence, MUDr. Jaroslava Krákoru, 
místopředsedu pracovní skupiny pro fond prevence a MUDr. Davida Kasala, člena 
pracovní skupiny pro fond prevence. 
 
 

K BODU PROGRAMU Aktuální informace - protonová léčba  

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí aktuální informaci o stavu jednání s PTCC. 
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