
PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

4. modul: Nutné změny v novém občanském zákoníku
 po otestování v praxi
 Právo, smluvní vztahy a výhledy úhrad v příštím roce

Čelákovice, 2. - 3. prosince 2014



Dovolte, abych Vás pozvala k účasti na 4. modulu 
vzdělávacího programu PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM 
ZÁKONÍKEM PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ. 

K tomuto tématu již proběhla řada setkání nejen u nás,               
ale i v řadě dalších institucí. Protože chceme, aby Vám tento 
program přinesl co nejvíce praktických zkušeností, bude 
obsahem 4. modulu nejen výklad, ale i diskuze dávající prostor 
pro řešení Vašich praktických problémů. 

V rámci co největšího využití času doporučujeme připravit       
si otázky, které Vás pálí v oblasti medicínského práva                   
ve vztahu k novému občanskému zákoníku. 

Součástí semináře bude dostatečný prostor pro Vaše dotazy 
a sdílení problémů souvisejících s aplikací nového 
občanského zákoníku.

Těšíme se na Vaši aktivní účast.

POZVÁNÍ

16:00 - 17:00 Právo a zdravotnictví k prosinci 2014
 Přehled právních a legislativních novinek, novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o léčivech a dalších   
 předpisů
 Očekávané novelizace zákonů, připravované vyhlášky, stanoviska regulátora
 Zkušenosti účastníků s NOZ po otestování v praxi

17:00 - 18:00 Právo a úhradové mechanismy v roce 2014 a 2015
 Shrnutí: Právní úprava úhrady péče dle zákona č. 48/1997 Sb. ve světle recentních rozhodnutí Ústavního soudu 
 „o nadstandardech“, „o úhradové vyhlášce“ a „o lázeňské vyhlášce“ 
 Regulační omezení ve vyhlášce pro rok 2014, vypořádání regulací ve světle nálezu Pl. ÚS 13/19 
 Výhledy úhradové vyhlášky 2015 
 Kompenzace regulačního poplatku v ambulantní a lékárenské péči, lékárenský výkon a smluvní síť lékáren

18:00 - 18:10 Coffee Break 

18:10 - 19:30 Rámcová smlouva, úhradové dodatky a individuální cenová ujednání
 Postavení poskytovatele při neuzavření úhradového dodatku, právní vymahatelnost úhrady dle režimu úhradové vyhlášky 
 Uzavírání individuálních ujednání s retroaktivní účinností, dopad „dodatku in spe“ na právní postavení poskytovatele 
 a pojištěnce
 Smluvní svoboda při uzavírání individuálních ujednání versus veřejný zájem a povinnost péče řádného hospodáře,   
 kazuistiky
 „Centrové“ dodatky u léčiv se symbolem "S", vliv na úhradu 
 Novela zákona 48/1997 Sb. a Podmínění platnosti dodatku zveřejněním

19:30 Raut, slavnostní zakončení vzdělávacího programu
 společenský večer

Středa, 3. prosince 2014

9:00 - 9:45 Tvorba sítě: svobodný nebo regulovaný obchodněprávní vztah?
 Problematika center specializované péče a jejich regulace z pohledu právníka 
 Dopad přidělení nebo nepřidělení statutu centra na právní a úhradový status poskytovatele
 Právní aspekty činnosti a závaznost doporučení tzv. přístrojové komise MZ ČR

MODUL 4. 

Úterý, 2. prosince 2014

Místo konání:
Budova CMC Graduate School of Business
náměstí 5. května 2, Čelákovice

RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.
předsedkyně akademické rady
Academy of Health Care Management



9:45 - 10:30 Nadstandardy, číselníky, Seznam výkonů: právní možnosti 
 problémy a rizika
 Zákonná vs. „číselníková“ úhrada léčivých přípravků a zdravotnických 
 prostředků
 Problematika pravidel a limitací z vyhlášky o Seznamu výkonů 
 s bodovými hodnotami
 Problém výkonů lege artis absentujících v Seznamu výkonů, 
 případové studie

10:30 - 10:40 Coffee Break

10:40 - 11:40 Vztahy pacient-poskytovatel-pojišťovna v praxi, různé, 
 shrnutí semináře
 Rozsah poučení o alternativách, substandardní alternativy
 Poučení o ceně a nabídka nehrazených alternativ
 Problematika extrémně nákladných pacientů v prostředí mechanismů limitujících 
 výši úhrady
 Povinnosti související s léčivy, farmakovigilance, povinná a dobrovolná opatření proti 
 reklamě cílené na lékaře
 Výjimečná úhrada dle § 16, problematika úhrady léčiv off-label, poznatky z revizí a sporů

11:40 - 12:10 Diskuse, sdílení zkušeností, závěr

12:10 - 13:10 Oběd

Analytik a lektor zdravotnického práva ve společnosti D&D Health s.r.o. Absolvoval Právnickou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, dva roky studoval na Právnické fakultě Univerzity Salcburk      
v Rakousku. V rámci Fulbrightova stipendia absolvoval roční pobyt na St. Louis University v USA, 
kde získal titul LLM ve specializaci Health Law. Je držitelem ocenění České advokátní komory 
"Právník roku 2006" v kategorii Talent roku, univerzitní Bolzanovy ceny za diplomovou práci 
"Lékař, pacient, trestní právo", a dalších profesních ocenění. Pravidelně publikuje v českých             
i zahraničních odborných časopisech. Je členem významných českých i zahraničních organizací 
zabývajících se zdravotnickým právem (World Association for Medical Law, European Association 
for Health Law) Je zakladatelem Asociace pro medicínské právo a bioetiku, o.s. Je držitelem 
několika významných ocenění (Právník roku 2006 v kategorii Talent roku za práci „Právní 
odpovědnost, práva pacientů a kvalita ve zdravotnictví“, Ceny Dr. Paula Janssena v oboru 
Farmakoekonomika a zdravotní politika za práci „Práva pacientů v Evropě a české zdravotnictví 
a dalších). V současné době působí v akademické sféře jako školitel postgraduálního studia          
na Karlově Univerzitě pro 3. Lékařskou fakultu UK a Fakultu Humanitních studií.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Odborný garant
 programu

MÍSTO KONÁNÍ:
Budova CMC Graduate School of Business
náměstí 5. května 2, Čelákovice



NÁVRATKA:

Údaje z návratky je možno vypsat v e-mailu  nebo návratku vyplnit a zaslat naskenovanou v příloze e-mailu. 
Přijetí návratky Vám potvrdíme. Kontaktní údaje pro zaslání registračních údajů: E-mail: krupickova@ahcm.cz
Telefonická registrace: 326 999 135, 724 129 720. 
Adresa pro poštovní korespondenci: Academy of Health Care Management s.r.o., náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice

TITULY, JMÉNO, PŘÍJMENÍ

POZICE
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Potvrzuji svou účast na 4. modulu vzdělávacího programu „PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM
ZÁKONÍKEM PRO PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ“:  

 4. MODUL 2. - 3. prosince 2014 
 
 
           

REGISTRACE:

KURZOVNÉ:  2.900 Kč (plus DPH). Platba kurzovného: bankovním převodem po vystavení faktury ze strany   
 Academy of Health Care Management s.r.o. (IČO: 28979541, DIČ: CZ28979541) 
 

Academy of Health Care Management

Academy of Health Care Management vznikla jako výsledek mnohaleté spolupráce manažerů ve zdravotnictví, kteří měli zájem předávat své 
znalosti a zkušenosti. Klade si za cíl poskytovat kvalitní vzdělávání zdravotnickým manažerům na všech úrovních řízení. Akademie je půdou pro 
setkávání našich i zahraničních významných odborníků a řídících pracovníků ve zdravotnictví. Pod akademickou garancí Auburn University 
poskytuje studijní program MBA ve zdravotnictví a pravidelně pořádá semináře a kurzy zaměřené na aktuální problematiku managementu 
zdravotnických zařízení.

Škola zaměřená na poskytování vzdělávání zdravotnického managementu.

JUDr. Martin Abraham

Mgr. Štěpán Holub

Štěpán Holub je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu UK. 
Jeden rok studoval na Právnické fakultě Stockholmské univerzity. Získal certifikaci České advokátní 
komory a Bruselské advokátní komory k poskytování mediátorských služeb vedoucích k mimosoudnímu 
urovnání civilních a obchodních sporů. Je zapsán na seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu                       
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V současné době je členem 
výkonného výboru AIJA (Mezinárodní asociace mladých právníků). Je držitelem ocenění "Pro bono 
advokát roku 2009" uděleného v rámci soutěže České advokátní komory, Public Interest Lawyers 
Association a vydavatelství EPRAVO.CZ, a.s. "Právník roku".

Advokát advokátní kanceláře Abraham&Partneři. Specializuje se na problematiku obchodního                         
a mezinárodního práva, práva hospodářské soutěže, veřejných zakázek a práva EU, řešení sporů, 
farmacii a zdravotnictví, energetické a geologické právo. Pracoval v mezinárodních advokátních 
kancelářích Baker & McKenzie a Squire Sanders & Dempsey. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, 
roční studium na l’Université libre de Bruxelles a dálkové roční studium na londýnské King’s College.


