
NÁVRH PROGRAMU  
 JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 23. LISTOPADU 2015 

 

 

1. 
Projednání návrhu programu, 
Kontrola usnesení 
 
2. 
Zdravotně pojistný plán VZP ČR pro rok 2016 
Materiál č. 59/2015, k projednání 
 
3. 
Reporting za leden až říjen 2015 
Materiál č. 60/2015, na vědomí 
 
4. 
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
Materiál č. 61/2015, na vědomí 
 
5. 
Návrhy na schválení realizace zakázek 
Materiál č. 62/2015, k projednání 
 
6. 
Různé 

 Aktuální informace - protonová léčba, jednání s PTCC  
 

 

 

 



USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR  
ZE DNE 23. LISTOPADU 2015 

 
 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady 
VZP ČR dne 23. 11. 2015. 
 

K BODU PROGRAMU Návrh Zdravotně pojistného plánu VZP ČR pro rok 2016 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje Zdravotně pojistný plán VZP ČR pro rok 2016 
v předloženém znění. 
 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až říjen 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere předložený „Reporting za leden až říjen 2015“, včetně 
příloh „Odhad plnění ZPP 2015“ a „Reporting produkčních dat za období 1-9/2013 
- 2015“ na vědomí.  
  

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. - 3. čtvrtletí 
2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. 
za 1. - 3. čtvrtletí 2015. 
 

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek 

 
A. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci zakázky „Vybavení nových lokalit 

aktivními síťovými prvky“ v předpokládané ceně 9.063.400 Kč vč. DPH. 
B. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci zakázky „Operativní leasing osobních 

vozidel VZP ČR“ na 4 roky v předpokládané ceně 77.440.000 Kč vč. DPH. 
C. Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky na novou platformu 

znalostní databáze s podporou provozu na 4 roky v předpokládané ceně 
5.424.730 Kč vč. DPH. 

 
 

K BODU PROGRAMU Různé 

 

Aktuální informace - protonová léčba, jednání s PTCC 

 
1. Správní rada VZP ČR bere na vědomí právní stanovisko „Základní právní 

rizika dalšího postupu VZP ČR ve sporu se společností Proton Therapy Center 
Czech, s.r.o./doporučení dalšího postupu“. 

2. Správní rada VZP ČR schvaluje návrh dohody o narovnání a návrh smlouvy o 
poskytování a úhradě hrazených služeb, vč. úhradových dodatků 
v předloženém znění.  



3. Správní rada VZP ČR schvaluje mandát ředitele VZP ČR pro jednání s PTCC 
s těmito podmínkami: 
- zohlednit změny právních předpisů spojené se zařazením protonové 

radioterapie do hrazených služeb, 
- dodržet zdravotně pojistný plán, 
- dosáhnout narovnání existujících sporů mezi VZP ČR a PTCC ve formě 

dohody o narovnání, 
- předložit smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb před 

podpisem ke schválení Správní radě VZP ČR.  
 

Správní rada VZP ČR žádá ředitele VZP ČR o podání žádosti na Ministerstvo 
zdravotnictví o stanovisko k porovnání obsahu smluv zdravotních pojišťoven a 
VZP ČR s Protonovým centrem (PTCC).  
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