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Pozvánka na 

1. ročník Summitu  

 

Ekonomika zdravotnictví 
18. – 20. října 2021 

Green Garden Hotel 

Praha 

 

 

Program: 

 

Pondělí 18. října 2021 

Ekonomika poskytovatelů a stabilita systému 

 

9:00 – 10:30 

Přednáškový blok: stabilita financování systému poskytování zdravotní péče a hlavní výzvy úhradové 

politiky v následujících letech 

 

Helena Rögnerová, náměstkyně ministra zdravotnictví  

Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny  

Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven 

Josef Diessl, ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny  

 

Diskuse 

 

10:30 – 10:45 Přestávka 

 

10:45 – 12:15 

Přednáškový blok: Ekonomika nemocnic z pohledu poskytovatelů  

 

Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 

Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka 

Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje, 

a.s. 

Michal Čarvaš, člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. 

 

Struktura příjmů a nákladů nemocnic 

Dynamika vývoje příjmů a nákladů 

Typy kontraktů mezi plátcem a poskytovatelem a jejich perspektivy 

Hrozby a příležitosti pro financování nemocnic 

 



 

 

info@medianetwork.cz 
www.ceska-justice.cz 
www.ekonomickydenik.cz 
www.zdravotnickydenik.cz 

Diskuse 

 

12:15 – 13:00  

Oběd 

 

13:00 - 14:30 

Přednáškový blok: Ekonomika nemocnic, přechod na DRG a úhradová politika pojišťoven a 

ministerstva 

 

Jiří Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotních služeb Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Struktura a typy kontraktů s nemocnicemi a jejich perspektivy, pohled pojišťovny na přechod na 

DRG 

Strategie VZP ve financování nemocniční péče - které trendy chce plátce podporovat?  

Varianty změn ve financování nemocniční péče - střednědobá a dlouhodobá prognóza 

 

Tomáš Troch, vedoucí oddělení úhradových mechanismů Ministerstva zdravotnictví 

Úhradové vyhlášky a úhrady za ústavní péči – konstrukce, hlavní postupy a principy v praxi - 

dosavadní vývoj a nastávající výzvy 

Implementace DRG do úhrad - stav a perspektiva, variantní scénáře vývoje 

 

Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

Implementace DRG do úhrad - stav a perspektiva, variantní scénáře vývoje 

 

Diskuse 

 

14:30 – 14:45 

Přestávka 

 

14:45 - 16:45  

Přednáškový blok: Ekonomika zdravotnických zařízení z pohledu poskytovatelů  

 

Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu 

Struktura příjmů a nákladů nemocnice superspecializované péče 

Dynamika vývoje příjmů a nákladů 

Typy kontraktů mezi plátcem a poskytovatelem a jejich perspektivy  

Přechod na DRG a superspecializovaná péče 

Hrozby a příležitosti pro financování nemocnic 

 

Michal Stiborek, ředitel IKEM  

Vybrané poznámky k ekonomice superspecializované péče 

 

Josef Hendrych, ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby  
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Struktura příjmů a nákladů následné péče 

Dynamika vývoje příjmů a nákladů  

Typy kontraktů mezi plátcem a poskytovatelem a jejich perspektivy  

Hrozby a příležitosti pro financování nemocnic 

 

Karel Dostalík, ředitel MOJE AMBULANCE, a.s.  

Struktura příjmů a nákladů praktických lékařů 

Dynamika vývoje příjmů a nákladů  

Typy kontraktů mezi plátcem a poskytovatelem a jejich perspektivy  

Hrozby a příležitosti pro financování praktiků 

 

Markéta Hellerová, členka představenstva Innova Healthcare a.s. 

Struktura příjmů a nákladů ambulantního sektoru 

Dynamika vývoje příjmů a nákladů  

Typy kontraktů mezi plátcem a poskytovatelem a jejich perspektivy  

Hrozby a příležitosti pro financování ambulantního sektoru 

 

Diskuse 

 

16:45 – 17:00 

Přestávka 

 

17:00 - 18:45  

Přednáškový blok: Úhradová politika pojišťoven a ministerstva k vybraným segmentům zdravotní 

péče, tvorba úhradové vyhlášky a perspektivy dohodovacího řízení 

 

Helena Rögnerová, náměstkyně ministra zdravotnictví 

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven 

Renata Knorová, ředitelka zdravotního ůseku České průmyslové zdravotní pojišťovny 

Zdeňka Salzman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny Ministerstva 

vnita 

Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy RBP zdravotní pojišťovna 

 

Principy a cíle úhradové politiky k segmentu superspecializované péče - stav a perspektiva 

Principy a cíle úhradové politiky k segmentu následné péče - stav a perspektiva 

Principy a cíle úhradové politiky k segmentu ambulancí - stav a perspektiva 

Principy a cíle úhradové politiky k segmentu primární péče - stav a perspektiva 

Perspektivy tvorby úhradové vyhlášky a dohodovacího řízení 

 

Diskuse 
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18:45 – 19:00 

Přestávka 

 

19:00 – 20:00  

Workshop – panelová diskuse: Úhrady poskytovatelům  

 

 

 

 

 

Úterý 19. října 2021 

Léková politika a úhrady 

 

9:00 - 11:15 

Přednáškový blok: Úhradová politika po novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění – obecná 

část 

 

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

Posuzování údajů o nákladech léčivých přípravků ve vztahu k přínosům pro pacienty a údajů o 

celkových nákladech pro systém veřejného zdravotního pojištění v řízeních o stanovení/změně MC a 

VaPÚ (nové indikace, vysoce inovativní přípravky)  

Současný přístup a praxe v kontextu stávající legislativní úpravy - shrnutí a zhodnocení dosavadní 

procedury - její přínosy a omezení 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její dopad do činnosti Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv  

 

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva 

zdravotnictví  

Současný přístup a praxe v kontextu stávající legislativní úpravy - shrnutí a zhodnocení dosavadní 

procedury stanovení cen a úhrad z pohledu Ministerstva zdravotnictví - přínosy a omezení 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její dopad do činnosti Ministerstva zdravotnictví 

 

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Léková politika VZP před a po novele zákona o veřejném zdravotním pojištění  

Současný přístup a praxe v kontextu stávající legislativní úpravy - shrnutí a zhodnocení dosavadní 

procedury - její přínosy a omezení 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její praktický dopad do činnosti Všeobecné 

zdravotní pojišťovny 

 

Pavel Mlynář, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků České průmyslové zdravotní 

pojišťovny 

Léková politika zdravotních pojišťoven před a po novele zákona o veřejném zdravotním pojištění 
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Současný přístup a praxe v kontextu stávající legislativní úpravy - shrnutí a zhodnocení dosavadní 

procedury - její přínosy a omezení 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a její praktický dopad do činnosti zdravotních 

pojišťoven 

 

Diskuse 

 

11:15 – 11:30 

Přestávka 

 

11:30 – 13:30 

Workshop: Vstup a regulace léčivých přípravků pro moderní terapie a personalizovaná medicína 

 

Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv – úvodní prezentace 

Jindřich Fínek, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, přednosta Onkologické a 

radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň – úvodní prezentace  

Ivo Hlaváč, předseda sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory 

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva 

zdravotnictví  

Pavel Mlynář, vedoucí oddělení léčiv a zdravotnických prostředků České průmyslové zdravotní 

pojišťovny 

 

 

13:30 – 14:30 

Oběd 

 

14:30 - 16:00 

Přednáškový blok: Přínosy a limity správního řízení  

 

Milan Vocelka, ředitel sekce cenové a úhradové regulace Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

Správní řízení v teorii a praxi, hlavní principy  

Způsob stanovení cen a úhrad - hlavní principy, výhody a nevýhody správního řízení v ČR 

Délka správního řízení v ČR  

Ceny léčiv v ČR a v EU 

 

Alena Míková, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků  

Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Role pojišťoven ve správním řízení - mají dostatečné postavení? Jak ho využívají k řízení 

nákladovosti? 

Jak implementují pojišťovny výsledky správního řízení do praxe a jak se vypořádávají s agendou, 

která se do parametrů správního řízení nevejde? 
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Trend celkových výdajů na léčiva v rozpočtech zdravotních pojišťoven a podíl nových terapií, vysoce 

inovativních léčiv, generik a biosimilars - dosavadní vývoj a predikce 

 

Daniela Rrahmaniová, ředitelka odboru léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva 

zdravotnictví  

Role ministerstva ve správním řízení  

Rozhodování ministerstva v číslech - statistika celkového počtu případů a dynamiky vývoje správní 

činnosti ministerstva 

 

Filip Vrubel, ředitel České asociace farmaceutických firem 

Přínosy a limity správního řízení – pohled uživatelů  

 

Diskuse 

 

16:00 – 16:15 

Přestávka 

 

16:15 - 17:45 

Workshop: Farmaceutická strategie EU 

 

Eva Karásková, Public Affairs and Patient Advocacy Manager, Novartis 

Představení hlavních okruhů nové farmaceutické strategie EU  

 

Filip Vrubel, ředitel České asociace farmaceutického průmyslu 

Farmaceutická strategie pohledem domácího průmyslu 

 

Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu 

Farmaceutická strategie pohledem inovativního průmyslu 

 

Jakub Velík, vedoucí oddělení koordinace odborných činností Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv 

Roman Kraus, senátor, předseda výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu – v závislosti na 

aktuální politické situaci 

Vlastimil Válek, poslanec zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu – v závislosti 

na aktuální politické situaci 

 

 

Diskuse 
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Středa 20. října 2021 

Právní otázky ekonomiky zdravotnictví 

 

9:00 - 11:30 

Přednáškový blok: Tvorba sítě 

 

Jan Zapletal, vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven Ministerstva zdravotnictví 

Tvorba sítě z pohledu ministerstva zdravotnictví – stav a perspektivy 

 

Helena Sajdlová, vedoucí oddělení smluvní politiky Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Věcné principy tvorby smluvní politiky a její praxe z pohledu VZP 

 

Jan Kust, právní expert Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Právní aspekty smluvní politiky 

 

Václav Janalík, ředitel pro smluvní vztahy RBP zdravotní pojišťovna 

Principy tvorby smluvní politiky a její praxe z pohledu zaměstnanecké pojišťovny 

 

Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo 

Právní argumentace ústavní stížnosti 

 

Petr Šustek, advokát, expert na zdravotnické právo 

Zhodnocení ústavní stížnosti a žalob poskytovatelů 

 

Diskuse 

 

11:30 – 12:30 Oběd 

 

12:30 - 15:00 

Přednáškový blok: Centrová péče 

 

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Ekonomické, organizační a medicínské principy plateb za léčiva nemocnicím a centrová péče z 

pohledu VZP 

 

Jan Kust, Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Právní aspekty centrové péče z pohledu VZP 

 

Zástupce ministerstva zdravotnictví  

Centrová péče z pohledu ministerstva zdravotnictví 
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Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo 

Námitky obsažené v ústavní stížnosti a novelizace legislativy 

 

Petr Šustek, advokát, expert na zdravotnické právo 

Zhodnocení námitek ústavní stížnosti a dopadu novelizace 

 

Diskuse 

 

 

15:00 – 15:15 Přestávka 

 

15:15 - 16:45 

Panelová diskuse – workshop 

 

Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu 

Viera Horčicová, soudkyně Městského soudu v Praze 

Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo 

David Šmehlík, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Jan Kust, právní expert Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Petr Šustek, advokát, expert na zdravotnické právo 

Lenka Teska Arnoštová, advokátka specializující se na zdravotnické právo, předsedkyně 

odborné společnosti zdravotnického práva 

Jan Zapletal, vedoucí oddělení správy zdravotních pojišťoven Ministerstva zdravotnictví 

 

 

Místo konání: 

• Green Garden Hotel, Fügnerovo náměstí 1865/4, Praha 2 

Registrace: 

• Pro účast se, prosím, registrujte na emailu monitor@zdravotnickydenik.cz. 

Doporučujeme včasnou registraci z důvodu omezené kapacitu Summitu. Potvrzení 

registrace obdržíte v odpovědi na váš e-mail.cz. 

• Účastnický poplatek činí 15 000,- Kč bez DPH za celý třídenní Summit. 

 

 

Další informace o Summitu: 

• Summit představuje jedinečnou příležitost pro setkání hlavních tvůrců úhradové politiky, 

experty se znalostmi v oblasti ekonomiky zdravotnictví a manažery poskytovatelů zdravotní 

péče. 

• Program Summitu je rozdělen na přednáškovou část a bloky interaktivních workshopů. 

mailto:monitor@zdravotnickydenik.cz
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• Přednášejícími jsou praktičtí tvůrci úhradové politiky, experti a poskytovatelé zdravotních 

služeb. Předpokládá se rovněž jejich zapojení do interaktivní diskuse v rámci Summitu.   

• První den je věnován problematice úhrad poskytovatelům zdravotních služeb a investicím ve 

zdravotnictví. 

• Druhý den se zaměří na úhrady za léčiva a lékovou politiku (vstup inovativních léčiv a léčiv 

pro vzácná onemocnění na trh, genové terapie a personalizovanou medicínu, generika a 

biosimilars). 

• Třetí den probere ekonomicko právní otázky úhradové a lékové politiky (úhradová vyhláška a 

ústavní stížnost, platby nemocnicím, DRG a nediskriminační nastavení úhrad, centrová péče, 

síť poskytovatelů a její tvorba). 

• Speciální přednáška bude věnována právním limitům úhradové politiky ve zdravotnictví z úst 

aktivních soudců – představitelů justice. 

• Jedná se o první ročník Summitu s předpokladem pokračování v následujících letech. 

 

Cíle Summitu: 

• Získat lepší představu o tom, jak se tvoří úhradová politika přímo od hlavních aktérů systému, 

jaká uplatňují východiska a jaký vývoj úhradové politiky předpokládají.  

• Přednášející z pohledu své specializace popíšou hlavní principy současného regulatorního 

rámce, srovnají formální pravidla a běžnou praxi.  

• Přednášející načrtnou nejdůležitější problémy, výzvy a otevřené otázky úhradové politiky, 

vycházející z dosavadních zkušeností.  

• Summit by měl rovněž nastínit variantní scénáře budoucího vývoje úhradové politiky. 

• Interaktivní workshopy se budou hlouběji zabývat alternativními scénáři budoucího vývoje 

financování zdravotnictví s ohledem na jeho demografické, technologické, ekonomické a 

legislativně právní determinanty. 

• Setkání by mělo rovněž podnítit diskusi a získat zpětnou vazbu od širokého spektra aktérů 

úhradové politiky ve zdravotnictví.  

• Summit chce také vytvořit networkingovou platformu pro aktéry úhradové politiky ve 

zdravotnictví. 

 

Mediální výstupy Summitu: 

• Články ze Summitu budou publikovány na zpravodajských portálech Zdravotnického deníku, 

Ekonomického deníku. 
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Fotogalerie z předchozích akcí vydavatelství 

 


