
NÁVRH PROGRAMU 

JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 23. ÚNORA 2015 
 

 

1. Projednání návrhu programu 
Kontrola usnesení 
 

2. Reporting za leden 2015 
Materiál č. 7/2015, na vědomí  

 
3. Souhrnný přehled složení úvazků lékařů v jednotlivých 

segmentech 
Materiál č. 8/2015, na vědomí 
 

4. Návrh na schválení realizace zakázky  
Materiál č. 9/2015, k projednání 

 
5. Plán veřejných zakázek na rok 2015 

Materiál č. 10/2015, na vědomí 
 

6. Aktuální informace o stavu jednání s Protonovým centrem Praha  
Ústní informace ředitele VZP, na vědomí 
 

7. Aktuální informace o stavu jednání ve věci IZIP 
Ústní informace ředitele VZP, na vědomí 

 

8. Různé 
A. Speciální očkovací program – očkování proti pneumokokovým 

nákazám pro klienty starší 65 let 
Materiál č. 11/2015, k projednání 
 

 

 

 

 

 

 
 



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

 
 

K NÁVRHU PROGRAMU 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu s tím, že bod 

programu 8 - Různé se doplňuje o informaci ředitele VZP ČR k problematice Home 

Care Services & Supplies, spol. s r. o. 

 

K BODU PROGRAMU Reporting za leden 2015  

 
Správní rada VZP ČR bere předložený „Reporting za leden 2015“ včetně přílohy 

„Odhad plnění ZPP 2015“ na vědomí. 

 

K BODU PROGRAMU Souhrnný přehled složení úvazků lékařů v jednotlivých 
segmentech 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí materiál „Souhrnný přehled složení úvazků 

lékařů v jednotlivých segmentech“. 

 

K BODU PROGRAMU Návrh na schválení realizace zakázky 

 

Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci veřejné zakázky „Výroba a distribuce 

reklamních předmětů pro VZP ČR na rok 2015“. 

 

K BODU PROGRAMU Plán veřejných zakázek na rok 2015 

 
Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený „Plán veřejných zakázek na rok 

2015“. 

 

K BODU PROGRAMU Speciální očkovací program – očkování proti 
pneumokokovým nákazám pro klienty starší 65 let 

 
Správní rada VZP ČR schvaluje realizaci speciálního očkovacího programu -  

očkování proti pneumokokovým nákazám pro klienty starší 65 let, včetně limitu 

rozpočtu dle předloženého materiálu. 

 
 
 
 


