
Datum konání:  čtvrtek 30. května 2019, 
09.00 – 11.00 hod

Časový harmonogram:
08.30 – 09.00  Registrace a ranní káva
09.00 – 09.45  Právní blok – Mgr. Libor Štajer, JUDr. Lenka Vlková,

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.
09.45 – 10.00  Coffee break
10.00 – 10.45  Medicínsko/ekonomický blok – MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,  

Ing. Štěpán Uherek, 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
Přehled aktuální a projednávané legislativy;
Stručné shrnutí důvodů a východisek nové právní úpravy:

přelomový nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15;

 základní východiska a principy nové úpravy.

Lhůty a termíny:
přehled a rozlišení postupného procesu kategorizace;

 přechodná ustanovení.

Nezbytné kroky, které je třeba učinit v souvislosti s novou legislativou:
Jaké dokumenty a informace si přichystat?

Jak je to s plnými mocemi?

Jak je to s překlady?

Jaké procesy a kdy spustit?

Zvláštní postupy:
kategorizované vs. nekategorizované zdravotnické prostředky;

souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou (50% úhrada ZP);

smlouvy se zdravotními pojišťovnami (tzv. risk-sharingy a 100% úhrada ZP).

Odborně medicínská/ekonomická témata
Jaké budou požadavky předkládání podkladů a důkazů:

Kategorizované vs. nekategorizované ZP

Úhradový dossier k žádosti o úhradu zdravotních pojišťoven

Metodika a proces hodnocení 
Nové legislativní požadavky pro podávání žádostí
Co můžeme očekávat od Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP?
Jaké odborně-ekonomické podklady bude třeba připravit

Rozdíly mezi kategorizovanými a nekategorizovanými prostředky

Kdy bude požadována a jak hodnocena nákladová efektivita a dopad na rozpočet 

 zdravotních pojišťoven

 Příklady analýz nákladové efektivity a dopadů na rozpočet

Představení nového automatizovaného nástroje pro monitorování ZP v ČR

SEMINÁŘ Nová pravidla ohlašování
úhrad zdravotnických prostředků, 

aneb 
vše prakticky a včas!

Buďte skutečně připraveni, start je za dveřmi!

Program semináře

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás jménem advokátní kanceláře KMVS a společnosti VALUE OUTCOMES pozvali na 
další seminář z oblasti cen a úhrad, který se bude tentokrát zabývat úhradami zdravotnických pro-
středků. V této oblasti došlo v loňském roce k zásadní změně právní úpravy a od 1. ledna 2019 platí 
zcela nová pravidla!

Hlavním cílem našeho semináře je včas a zcela reálně Vás připravit na praktická úskalí nové 
úpravy, přehledně vysvětlit lhůty a termíny související s novou úpravou, které je nutné si hlídat 
a znát, a poskytnout Vám návod, jak pracovat s novou úhradovou regulaci zdravotnických pro-
středků.

Problematiku nových pravidel úhrad zdravotnických prostředků Vám představíme komplexně z pohle-
du právního i odborného.

Informace

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

Cena:   4.200,- 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


