
Datum konání:  úterý 5. března 2019,
 09.00 – 11.30 hod

Časový harmonogram:
 08.30 – 09.00  Registrace a ranní káva
 09.00 – 09.45  Právní blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Lenka Vlková
 09.45 – 10.00  Coffee break
 10.00 – 10.45  Medicínsko/ekonomický blok – MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,  
  Ing. Tomáš Mlčoch, Ing. Monika Šebestiánová,
  PharmDr. Martin Ševec
 10.45 – 11.00  Diskuse

Místo konání:  restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana   
 (http://www.altanykampa.cz);

  Parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět.
  Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova
  a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde
  pro Vás budou vyhrazena parkovací místa;
  
  MHD - zastávka Hellichova;

Právní témata
aktuální přehled a rekapitulace aktuální a připravované legislativy;
metodika VZP k § 16: rozbor dopadů do praxe;

nález Ústavního soudu a průtahy v řízení – žaloby ve věci § 16

nález Ústavního soudu k fikci dostupnosti a DNC: rozbor závěrů ÚS a jejich dopadů 

a předpokládaný výklad SUKLu a MZ ohledně požadavku na dostupnost u LP s DNC či 

dohodou o úhradě;

změna rozhodovací praxe SUKLu ohledně zohledňování potvrzovacích rozhodnutí 
ve SCAU: rozbor dopadů a vysvětlení jednotlivých situací;

pokus o předběžné opatření v rozhodovací praxi CaU: popis případu a právní komen-

tář;

aktuality z rozhodovací praxe SUKL a MZ: tradiční aktuální přehled a zdůraznění 

podstatných rozhodnutí;

 
Odborně medicínská/ekonomická témata

Jak bude vypadat odborné posuzování §16 novou metodikou VZP a vazba na SŘ 
SUKL?
 Zkušenosti s prvními stanovisky

Jaký bude mechanismus vstupu do úhrady pro moderní terapie (ATMP)
Jak atraktivní je režim VILP a co nás čeká po novele ZoVZP?
 S jakými FE daty vstupují VILPy

 Návrh změny definice VILP a možný dopad

Co změní jednotné podání a jak bude vypadat nová HZ?
 Opravdu to může přinést urychlení procesu SŘ?

 Interní a externí validace ekonomických modelů

Zajímavosti z aktuální rozhodovací praxe

SEMINÁŘ Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické

aneb v cenách a úhradách je opět živo :-)

Program semináře

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na 
pokračování již tradičního odborného semináře na téma cen a úhrad léčivých přípravků, nyní s podti-
tulem „Metodika VZP k § 16 představena a zajímavá rozhodnutí v oblasti cen a úhrad“. VZP po 
dřívějším avizování již připravila metodiku k § 16, která byla publikována na webových stránkách: 
https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/nehrazene-lecive-pripravky.
Současně na konci ledna Ústavní soud vydal zajímavý nález ve věci tzv. průtahů v řízení a též 
k otázce fikce dostupnosti u LP s DNC či dohodou o úhradě.

Na semináři Vám komplexně vysvětlíme praktické dopady této metodiky na úhrady léčivých příprav-
ků, a to jak z právního, tak medicínského pohledu. Detailně se podíváme na nálezy Ústavního soudu 
a vysvětlíme si dopady do praxe.

Podobně připravilo dostatek témat k diskuzi i Ministerstvo zdravotnictví a SUKL, který zejména mění 
svůj přístup ke zohledňování potvrzovacích rozhodnutí ve SCAU a objevily se i jiné zajímavé kauzy, 
které na semináři prakticky rozebereme a okomentujeme. Za všechny např. SUKL již navázal na 
soudní rozhodnutí v otázce hledání cenových referencí v zahraničí (nutnosti prokázání přítomnosti na 
trhu) a změnil seznam referenčních zdrojů.

Informace

Přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. a Mgr. Libor Štajer

Cena:   4.300,- Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek)
 a zahrnuje tištěnou prezentaci a občerstvení.

Kontaktní osoba 
a přihlášky:   Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o., 
 tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.

S úctou

Libor Štajer a Tomáš Doležal


