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Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem  

  
úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014  -  Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany 

 
                                                                   p. Daniel Takáč 
                                                              moderátor 

 

 
Úterý 25.11.  
12:30 – 13:30       Prezence účastníků odborné konference, občerstvení 
 
 
13:30 – 13:45       Zahájení konference 
 
  

                     MUDr. Přemysl Sobotka      MUDr. Svatopluk Němeček, MBA 
                   místopředseda Senátu      ministr zdravotnictví 

     Parlamentu České republiky      Ministerstvo zdravotnictví ČR 
  
 
                                                                                                                                               
 

                     prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA                                           představitel ambasády 

                     rektor                                                                                                               Spojené státy americké 
                     Univerzita Karlova 
 
                                  
                                                                                                                         
 

                      Mag. Heidrun Irschik-Hadjieff, MBA 

                      Country President pro Novartis ČR  
                      CPO Head Česká Republika 

                                                                           
 
 

13:45 – 15:15      1. diskusní blok        
Finance rok 2015 – pojišťovny a nemocnice: 

- Systém dlouhodobé stabilizace českého zdravotnictví 
- Strategie Public Health v České republice 
- Úhradová vyhláška 2015 
- Změna strategie a sítě poskytovatelů akutní péče 
- Objektivní kritéria nákupu zdravotní péče z pohledu managementu zdravotních pojišťoven 

 
 

     MUDr. Tom Phillip, PH.D., MBA                                                      MUDr. Jiří Běhounek 
     náměstek pro zdravotní pojištění                                                    předseda Správní rady Všeobecné 
     Ministerstvo zdravotnictví České republiky                                   zdravotní pojišťovny České republiky 

                                                                                                                                              hejtman Kraje Vysočina 
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                   Ing. Zdeněk Kabátek                                                                         JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA 
                   generální ředitel                                                                                ředitel 
                   Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky                Fakultní nemocnice v Motole 
  
 
 
     MUDr. Pavel Frňka, DMS      PharmDr. Zdeněk Blahuta 
     ředitel pro strategii       ředitel 
     Česká průmyslová zdravotní pojišťovna                               Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 
 
 
                  MUDr. Filip Horák, MBA 
                  člen dozorčí rady 
                  AGEL, a. s. 
 
 
15:15 – 15:45     Přestávka, coffee break 
 
 
15:45 – 17:00      2. diskusní blok 
Plánované změny legislativy Ministerstva zdravotnictví České republiky na rok 2015:  

- Zhodnocení dopadu nového Občanského zákoníku na činnost nemocnic 
- Preventivní opatření pro nemocnice a zvýšení odpovědnosti statutárních zástupců  
- Náhrady škod a odškodňování, pojištění odpovědnosti  
- Přesčasová práce lékařů 
- Úhradová vyhláška 

 

 
    JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.                              MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 
    náměstkyně ministra                   přednostka Ústavu veřejného 
    pro legislativu a právo                  zdravotnictví  a medicínského práva 
    Ministerstvo zdravotnictví ČR                               1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

 
 
     MUDr. Andrea Vrbovská, MBA                 
     ředitelka                     představitel krajské nemocnice  
     Nemocnice Na Bulovce                  (v jednání) 
 
 
  
     JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.                                                 Mgr. Robert Němec LL.M. 
     místopředseda                                                                                   advokát, společník                                      
     Platforma zdravotních pojištěnců                                                  advokátní kancelář  
     České republiky                                                                                  PRK Partners, s.r.o. 
 
 
17:00 – 17:20     Přestávka 
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17:20 – 18:45      Prezentace odborníků ve zdravotnictví 

 
                  PharmDr. Zdeněk Blahuta                                                                prezentace společnosti 
                 ředitel                                                                                                  Česká lékárnická komora                                                                                                                                                                      
                  Státní ústav pro kontrolu léčiv 
                   „Vybrané kapitoly z činností SÚKL pohledem nemocnic“ 

                      
 
                 MUDr. Pavel Hroboň, M.S.                                                                Gen. Ing. Andor Šándor (v záloze) 
                 řídící partner                                                                                        bezpečnostní poradce                                                                      
                 Advance Healthcare                                                                            bývalý náčelník 
                 Management Institute, s.r.o                                                              Vojenská zpravodajská služba ČR                                                                                                                                                                                                          

 
                                                                                      
                 prezentace společnosti                                                                      prezentace společnosti 
                 Hartmann – Rico, a.s.                                                                         Roche, s.r.o. 
                     
         
                 prezentace společnosti                                                                     prezentace společnosti 
                 MZ Liberec, a.s.                                                                                  mediworx software solutions, a.s.                                                           
 

  
                 prezentace společnosti                                                                      prezentace společnosti  
                 Intersystems B.V.                                                                                Intel, Inc.                                                                                     
 
 
                 prezentace společnosti                                                                prezentace společnosti                                                           
 Moramedica SE                                                                                   B.Braun 
 

 
18:45 – 19:00       Předání ceny vítězi „Nejusměvavější nemocnice 2014“ 

 
     Dr. Martin Kuncek 
     Managing Director 
     B. Braun Avitum companies 
     Czech and Slovak Republic 
 
 
19:00 – 24:00       Večeře, společenský večer  
 
 

Středa  26.11.  
 
9:00 – 10:00       Prezence účastníků konference 
 
10:00 – 11:30     3. diskusní blok        
Zvyšování kvality a bezpečnosti péče ve zdravotnictví 

- Přínosy moderních manažerských metod a projektů v nemocnicích pro management a pacienty 
- Aktuální projekty v nemocnicích 
- Úroveň revizní činnosti a návrhy na zlepšení 
- Rozvoj spolupráce s představiteli inovativního zdravotního průmyslu 
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                  Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.                                                 doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.                                                 
     náměstek pro zdravotní péči                                                         ředitel                                                                                                 
                  Ministerstvo zdravotnictví České republiky                                Fakultní nemocnice Olomouc                                                        
                                                                                                                               
 
 
                  Ing. Radim Šenk, MBA, FCCA                                                        MUDr. Miroslav Palát, MBA 
                  náměstek ředitele                                                                            prezident      
                  pro ekonomické řízení                                                                    Česká asociace dodavatelů                                                              
                  Ústřední vojenská nemocnice Praha                                            zdravotnických prostředků 
 
 
                                                                                                                              PharmDr. Michal Krejsta, MBA 
                  Bc. Vladimír Přikryl                                                                         výkonný ředitel/jednatel 
     generální ředitel                                                                              ViaPharma, s.r.o.                                                                                                                                         

                  CompuGroup Medical ČR s.r.o.                                                          předseda 
                                                                                                                                   Asociace velkodistributorů léčiv AVEL 
 
 
                  MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA 
                  předseda Správní rady Academy Health Care Management 
                  Téma prezentace: „Moderní trendy restrukturalizace hospitalizační a ambulantní péče podstatně                                                                                
                  zvyšující ekonomickou efektivitu a medicínský přínos“ 
 
11:30 – 11:50       Prezentace partnerů 
 
                  prezentace společnosti                                                                  prezentace společnosti 
     Portál ZP                                                                                            LINET spol. s.r.o.                
                                             
11:50 – 12:10      Prezentace výsledků finančního zdraví nemocnic 
 
  
        Ing. Jan Cikler                                                                                Ing. Jakub Kovář 
        projektový manažer                                                                     senior partner 
        CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.                                                 NEXIA AP a.s. 
 
 
12:10 – 12:15      Předání cen vítězům „Finanční zdraví nemocnic“ 
 
 
        Ing. Milan Káně, MBA 
        ředitel pro nefinanční instituce 
        Československá obchodní banka, a. s. 
 
 
12:15 – 12:30      Vyhlášení výsledků projektu Nemocnice České republiky 2014 a předání hlavní ceny 
 
        Bc. Zdeněk Grimm         p. Daniel Vavřina 
        ředitel obchodu pro ČR a SR                    ředitel 
        LINET spol. s.r.o.         HealthCare Institute, o. p. s. 
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12:30 – 14:00      Oběd a společná diskuse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastnický poplatek 

Vzhledem k odbornému zaměření konference je pro vrcholový 
management, představitele a zřizovatele zdravotních 
pojišťoven a nemocnic, představitele akademické sféry a 
pacientských organizací účastnický poplatek ze strany 
HealthCare Institute dotován na výslednou cenu 1.990 Kč bez 
DPH za jednu osobu při registraci do 30.9.2014, 2.490 Kč bez 
DPH při registraci od 1.10.2014. 

Zástupci organizací, které vlastní jakoukoliv Detailní hodnotící 
zprávu organizace HealthCare Institute za posledních 12 
měsíců a koordinátoři spolupracujících nemocnic, mají 
účastnický poplatek dotován na cenu 990 Kč bez DPH za jednu 
osobu při registraci do 30.9.2014, 1.490 Kč bez DPH při registraci 
od 1.10.2014. 

Standardní účastnický poplatek je 9.900 Kč bez DPH za jednu 
osobu při registraci do 30.9.2014, 12.990 Kč bez DPH při registraci 
od 1.10.2014. 

Pro spolupracující odborné asociace komerčních společností 
je účastnický poplatek dotován s 50% bonusem na cenu 4.950 Kč 
bez DPH při registraci do 30.9.2014, 5.450 Kč bez DPH při 
registraci od 1.10.2014. 

Na základě Vaší objednávky Vám bude vystaven elektronicky 
daňový doklad - faktura. V ceně je zahrnut přednáškový program, 
networking s odborníky v místě konání akce a občerstvení včetně 
konferenčních materiálů. 

Termín ukončení registrací: Vaši registraci je možné odeslat 
nejpozději do středy 19.11.2014. 

Storno poplatky: Při zrušení registrace později než 30 dnů před 
konáním konference je storno poplatek 100%. 

Rezervace ubytování 

 Pro účastníky jsme zařídili speciální cenu za ubytování 
v hotelu v místě konání akce, namísto standardních 5.100 
Kč konferenční cena 1.650 Kč / noc na pokoj. Platba a 
rezervace je individuální přímo s hotelem. 
 

 Postup rezervace: rezervaci provádí paní Lenka 
Kerhartová z rezervačního oddělení Clarion Congress 
Hotelu v Praze, e-mail: room.cchp@clarion-hotels.cz, 
tel.: +420 211 131 118. Při komunikaci prosím sdělte 
název akce „Efektivní nemocnice“, aby v hotelu věděli, 
ke které konferenční skupině patříte.  
 

 Odkaz na hotel (místo konání akce) a rezervace 
ubytování: www.cchp.cz 

 

 

Clarion Congress Hotel Prague 
Freyova 33 
190 00 Praha, Česká republika 

tel.: +420 211 131 118, web: www.cchp.cz 

 

Zde prosím je pro Vás a Vaše kolegy k dispozici přihlašovací formulář: http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-
akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2014.html (nebo přímo na e-mailu: l.cernikova@hc-institute.org.) 

 

Počet míst v sále je velmi omezen (max. 300 osob), využijte této příležitosti se co nejdříve přihlásit (do konce měsíce září za 
zvýhodněný účastnický poplatek). 

mailto:room.cchp@clarion-hotels.cz
http://www.cchp.cz/
http://www.cchp.cz/
http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2014.html
http://www.hc-institute.org/cz/o-nas/kalendar-akci/odborna-konference-efektivni-nemocnice-2014.html
EFEKTIVNÍ%20NEMOCNICE%202014/l.cernikova@hc-institute.org
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Těšíme se na brzké setkání. 

Daniel Vavřina, ředitel 
tel:  +420 608 878 400 

e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
HealthCare Institute, www.hc-institute.org 

 

Děkujeme partnerům při realizaci této akce:  

 
 

mailto:d.vavrina@hc-institute.org
http://www.hc-institute.org/

