Nejenom ceny a úhrady
- aktuality právní, medicínské a ekonomické

SEMINÁŘ

aneb

v cenách a úhradách se chystá velká novelizace!
Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na
tradiční odborný seminář na téma cen a úhrad léčivých přípravků.
Rok 2020 bude ve znamení velké komplexní novely zákona „48“, která na přelomu roku již vstoupila do mezirezortního připomínkového řízení. Po proběhlém vnitřním připomínkovém řízení (kdy
touto první verzí jsme se zabývali na červnovém semináři) se tak novela posouvá dále v legislativním procesu a v letošním roce tak bude nutné bedlivě sledovat její legislativní vývoj a chystané
změny a jejich dopad do praxe. Účinnost je aktuálně plánována na 01. leden 2021. Novela v průběhu legislativního procesu doznává (na základě uplatněných připomínek) některých změn, které si
podrobně rozebereme jak z právního, tak medicínsko-ekonomického pohledu. Volně tak navážeme
na červnový seminář, na němž jsme si chystané změny základně představili. Nyní více podobností
nad verzí, která se již opět přiblížila možnému finálnímu znění.
Zároveň Ministerstvo na konci roku 2019 publikovalo cenový předpis, jehož návrh jsme rozebírali na
posledním listopadovém semináři. Cenový předpis ve finále doznal některých změn, které si na
semináři rozebereme, jelikož od 01. ledna 2020 je již účinný.
Vedle toho se v poslední době skutečně hojně rozrůstá i rozhodovací praxe soudů (včetně
Nejvyššího správního soudu!) k § 16, na kterou bychom Vás rádi upozornili, a následně také
podobně rozebrali na samostatné snídani, kterou též plánujeme v polovině února 2020 a na níž vše
rozebereme zcela detailně i ve vazbě na plánovanou novelizaci zákona v části týkající se § 16. Tedy
rozhodnutí, novela a veškeré dopady do praxe.
K tomu všemu průběžně sledujeme i rozhodovací praxi SUKLu i MZ, na jejíž nejdůležitější milníky
od posledního semináře Vás upozorníme.
Na semináři Vám komplexně vysvětlíme skutečné praktické dopady nově navrhovaných změn
a aktuálního dění do praxe a rozebereme je jak z pohledu právního, tak medicínsko-ekonomického.

Program semináře
Návrh novely „48“ v mezirezortním připomínkovém řízení:
jak to tedy bude s nákladovou efektivitou a dopadem do rozpočtu?
jak to bude s VILPy?
orphany (tzv. třetí cesta)?
další procesní nikoliv nevýznamné změny:
úpravy v procesu stanovení úhrady cestou podobného přípravku?
náhrady výdajů za odborné úkony?
omezení možnosti žádat o změnu obsahu podání?
nové typy smluv a jejich zohledňování?
změna koncepce hloubkových a zkrácených revizí a jejich pravidelnosti a možností
zahajování!
všechny další změny, jichž není málo!

Aktuální rozhodovací praxe soudů, SUKLu a MZ k cenám a úhradám LP:
změna sdělení SUKLu k možnosti přerušování řízení (z důvodu jednání se
zdravotními pojišťovnami): Sdělení namísto Usnesení – má to nějaké praktické dopady?
výběr a přehled z rozhodovací praxe SUKL a MZ;
nejnovější rozhodnutí soudů (včetně Nejvyššího správního soudu) k § 16:
executive summary: trend vývoje rozhodovací praxe a očekávaná novelizace zák. „48“
– základní praktické informace – následně podrobně na samostatné snídani výhradně na
toto téma.

Informace
Datum konání:

úterý 28. ledna 2020,
09.00 – 11.00 hod

Časový harmonogram:
08.30 – 09.00
09.00 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00

Registrace a ranní káva
Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Lenka Vlková
Coffee break
Mgr. Libor Štajer, MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., JUDr. Lenka Vlková
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;

Přednášející:

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Mgr. Libor Štajer a JUDr. Lenka Vlková

Cena:

4.500,- Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena podle přihlášek)
a zahrnuje účast na semináři a občerstvení.

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: seminare@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.
S úctou
Libor Štajer a Tomáš Doležal

