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On-line konference 

 

Právo ve zdravotnictví 
 

Téma “§ 16 - Hrazení nehrazené zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění “ 

 

8.4.2021 

 

Program: 

 

I. Dopolední blok 10:00 – 12:30 

 

Institut výjimečně hrazené zdravotní péče v judikatuře správních soudů 

Ing. JUDr. Viera Horčicová, předsedkyně senátu a soudkyně Městského soudu v Praze 

Okolnosti odůvodňující využití institutu výjimečně hrazené péče v judikatuře správních soudů 

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda senátu a soudce Nejvyššího správního 

soudu 

Soudní ochrana pacientů proti rozhodnutí zdravotních pojišťoven o neposkytnutí výjimečně hrazené 

péče – její efektivita a limity (časový aspekt)  

 

Nedostatky aktuální právní úpravy úhrady výjimečně hrazené péče v praxi 

Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Kritéria aplikovaná v praxi zdravotními pojišťovnami při rozhodování o úhradě výjimečně hrazené 

péče 

Mgr. Kateřina Šveřepová, vedoucí advokátka Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 

Nedostatky stávajícího systému úhrady výjimečně hrazené péče z pohledu pacientů, případové studie 

 

Diskuse 

 

II. Přestávka 12:30 – 13:00 

 

III. Odpolední blok 13:00 – 14:30 

 

Změny podmínek pro úhradu výjimečně hrazené péče 

Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem 

Aplikace § 16 – hlavní změny, které by měla přinést novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 

Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, poslanec zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 

Stav projednávání návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Parlamentu 

 

Diskuse 
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IV. Přestávka  – 14:30 – 15:00 

 

V. Panelová diskuse 15: 00 – 17:00 

 

 

Jediná možnost léčby z hlediska zdravotního stavu pojištěnce pohledem českého práva 

 

Ing. JUDr. Viera Horčicová, předsedkyně senátu a soudkyně Městského soudu v Praze 

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda senátu a soudce Nejvyššího správního 

soudu 

Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, poslanec zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 

Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem 

Mgr. Kateřina Šveřepová, vedoucí advokátka Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 

 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci bude konference probíhat on-line formou. 

 

Účastnící konference obdrží link, prostřednictvím kterého se budou moci ke konferenci 

přihlásit. 

 

Cena účastnického poplatku činí 9 000,- Kč bez DPH za 1 osobu. 

 

Registrace se uskutečňuje prostřednictvím e-mailové adresy monitor@zdravotnickydenik.cz 

 

Telefonní kontakt: +420 777 666 001 
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