
II. ročník summitu
Zdravotnického deníku

Technologie
a inovace ve

zdravotnictví

29. - 30. března 2023
Comfort Hotel Prague City East

Bečvářova 14, Praha 10

Účast na summitu prosím potvrďte na e-mail
konference@zdravotnickydenik.cz, 
abychom Vám mohli rezervovat místo

Účastnické poplatky:

Veřejné nemocnice, zdravotní pojišťovny, 
státní správa a samospráva, školy, 
pacientské organizace

Podnikatelské subjekty, komory,
asociace a svazy

ZDARMA

9 000 Kč
bez DPH

Program:

První den
Digitalizace zdravotních pojišťoven a nemocnic – cesta k úspěšnější, 
účinnější a ekonomicky efektivnější léčbě

Druhý den
Technologie pro špičkové zdravotnictví – strategie a koncepce
zavádění inovací a nových technologií do poskytování zdravotní péče



Přestávka

Management péče v proudu inovací a technologických změn

▪ Pavel Hroboň, managing partner Advance Healthcare Management Institute 
Úvodní přednáška k tématu

▪ Tom Philipp, místopředseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, 
předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny 

▪ Renáta Knorová, předsedkyně zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven 

▪ Jitka Vojtová, zdravotní ředitelka Oborové zdravotní pojišťovny 

▪ Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů – pozván

▪ Jiří Veselý, člen výboru České asociace ambulantních kardiologů 

▪ Ivo Hlaváč, předseda zdravotnické sekce Hospodářské komory

Oběd

Globální technologické inovace, jejich medicínské a ekonomické 
přínosy a vstup nových technologií do českého zdravotnictví 
(v kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, neurochirurgii a onkologii)

▪ Michal Stiborek, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny

▪ Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu 

▪ Aleš Herman, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové

▪ Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce

▪ Robert Jech, vedoucí centra neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

▪ Petr Vachata, neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 

Přestávka

Financování zavádění technologických inovací ve zdravotnictví
▪ Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad ministerstva zdravotnictví

Organizační a úhradové inovace v centralizaci poskytování zdravotní péče

▪ Marek Mechl, předseda komise ministerstva zdravotnictví pro posuzování 
rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze 
zdravotního pojištění 
Činnost, záměry a perspektivy přístrojové komise

▪ Jiří Štěrba, ředitel odboru zdravotnických prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny

▪ Martin Mayer, místopředseda komise ministerstva zdravotnictví pro posuzování
rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků a kapacit hrazených ze 
zdravotního pojištění, náměstek ředitele ÚHKT pro investice a provoz 

▪ Róbert Czékus, ekonomický náměstek Fakultní nemocnice Brno – pozván

Přestávka

II. ročník summitu
Technologie a inovace ve zdravotnictví

čtvrtek, 30. března

Technologie pro špičkové zdravotnictví

Budoucnost zdravotnictví

▪ Petr Fiala, předseda vlády České republiky
Priority vlády v oblasti zdravotnictví

▪ Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny
Zásady financování udržitelné zdravotní péče v dynamicky inovativním prostředí 
technologických změn

▪ Boris Sananes, generální ředitel Zentiva Česká republika
Význam investic do výrobních kapacit léčiv na území České republiky a Evropské unie

▪ Erik Lundgren, generální ředitel Roche Česká republika
Personalizovaná medicína a role vědecko-výzkumných kapacit pro klinické studie 
v České republice

10.00 – 11.00

středa, 29. března 

Digitalizace zdravotních
pojišťoven a nemocnic

Digitalizace zdravotnictví a nemocniční informační systémy 
(investiční podpora státu, interoperabilita a standardizace)

▪ Jakub Dvořáček, náměstek ministra zdravotnictví

▪ Vít Bureš, ředitel Medicalc software

▪ Svatopluk Beneš, vedoucí integračního týmu OR-CZ

▪ Petr Foltýn, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

▪ Antonín Hlavinka, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

Přestávka

Digitalizace poskytování zdravotních služeb – telemedicína – právní 
a úhradové aspekty (novelizace zákona o zdravotních službách 
a způsoby hrazení telemedicínských služeb)
▪ Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví

▪ Petr Nosek, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

▪ Václav Vachta, CEO Infini One

▪ Michal Mačát, ředitel OR-CZ

▪ Norbert Schellong, ředitel Nemocnice Havířov

▪ Jelena Holomany, spoluzakladatelka Mindwell/skupina AKESO holding

13.00 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 17.00

Panelová diskuse – Globální technologické inovace a jejich vstup do 
českého zdravotnictví

▪ Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví 

▪ Zdeněk Kabátek, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny 

▪ David Kostka, generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 

▪ Jan Votava, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

▪ Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava 

▪ Michal Vondraš, generální ředitel Medtronic Czechia 

▪ Boris Sannes, generální ředitel Zentiva Česká republika

Společenské setkání
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18.30 – 22.00

17.00 – 18.30 Panelová diskuse – Globální technologické inovace a jejich vstup do 
českého zdravotnictví
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