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Pozvánka na odborný právní workshop 

„Právo a nemocnice – aktuální stav a budoucnost“ 

Akce se koná pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  
Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva  

 
Úterý 1.10.2013 od 9.00 do 14.00 

 Velká zasedací místnost děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

Na Bojišti 3, Praha 2 

Akci moderuje doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.  

 

Hlavní témata workshopu 
 

- Nový občanský zákoník a jeho aplikace ve zdravotnictví 
- Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR 
- Zákon o zdravotních službách a aktuální problémy 

 
9.00 – 9.30  Prezence účastníků, občerstvení 
 
 
9.30 – 11.00       
 

 MUDr. Mgr. Jolana Těšinová - přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského 
práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

 Mgr. Radek Policar – náměstek pro právní služby a personalistiku, Masarykův onkologický ústav  

 doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M. - odborný pracovník Ústavu státu a práva,  Akademie 
věd České republiky, odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. 
lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

 Diskuse 
 

11.00 – 11.15  Coffebreak 
 

 
11.15 – 13.00  Řízená diskuse 
(seřazeno abecedně) 
 

 JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. - odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví a 
medicínského práva, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 Mgr. Martin Balada – předseda právní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven České republiky  

 JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. – místopředseda, Platforma zdravotních pojištěnců České 
republiky, o.s. 

 JUDr. Vladimíra Dvořáková – nemocniční ombudsmanka, Fakultní nemocnice v Motole  
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 Mgr. Radomíra Jahodářová – náměstkyně ředitele pro právo a legislativu, Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České republiky 

 JUDr. Ludmila Rožnovská - vedoucí referátu právního a veřejných zakázek, Pardubická krajská 
nemocnice a.s. 

 JUDr. Alena Tobiášová, MBA – náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku, 
Fakultní nemocnice Brno 

 JUDr. Tomáš Vícha - ředitel oddělení likvidace pojistných událostí, SATUM CZECH s.r.o. 
 
 
13.00 – 14.00     Oběd 
 

Cílová skupina odborné akce: 

 ředitelé, náměstci léčebně preventivní péče a řídící pracovníci v českých nemocnicích, vedoucí 
právního odboru, ombudsmani 

 zřizovatelé nemocnic a vedoucí právního odboru 

 řídící pracovníci zdravotních pojišťoven  

 vedení pacientských organizací, odborných asociací 
 

 

Účastnický poplatek: 

Vzhledem k odbornému zaměření semináře je pro zřizovatele a TOP management nemocnic a 

zdravotních pojišťoven dotován na cenu 2.900,-Kč bez DPH/1 osobu. 

Pro ostatní zájemce je účastnický poplatek 4.900,-Kč bez DPH/1 osobu. 

 

Registraci prosím provádějte na e-mailu:  

l.cernikova@hc-institute.org (Lenka Černíková, projektová manažerka, tel. +420 776 861 101), 

v přihlášce prosím uvádějte celé jméno, pracovní zařazení a fakturační údaje.  

 

Realizace: 
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Děkujeme za finanční podporu společnosti SATUM CZECH s.r.o. 
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