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Pozvánka na konferenci 
 

Veřejné zakázky v českém zdravotnictví 
 
Program: 

 

9:00 - 10:45 

Nákup technologií, léčiv a materiálu s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek  

Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu 

Kontrola hospodaření a efektivního vynakládání veřejných prostředků ve zdravotnictví s ohledem na 

dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek 

Petr Mikeš, předseda senátu a soudce Nejvyššího správního soudu 

Veřejné zakázky ve zdravotnictví pohledem českého správního soudnictví 

Marcela Káňová, partnerka Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 

Případové studie veřejného zadávání ve zdravotnictví 

Diskuse 

 

Přestávka 

 

11:00 - 13:00 

Pojištění zdravotnických zařízení, odpovědnost za škodu a veřejné zakázky 

Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu České republiky, spoluautor metodiky Nejvyššího soudu 

Výše finančních nároků vznikající ublížením na zdraví, judikatura, metodika Nejvyššího soudu a vliv 

nového občanského zákoníku 

Petr Bačovský, vedoucí oddělení pojištění odpovědnosti, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 

Insurance Group 

Luboš Tomšíček, vedoucí Odboru sporové agendy, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance 

Group 

Vývoj průběhu a výše škodních událostí ve zdravotnictví v České republice a ve světě, globální trendy 

řízení rizik ve zdravotnictví 

Jaroslava Malcová, advokátka, PRK Partners advokátní kancelář s.r.o.   

Výběr pojišťovny a makléře ve světle zákona o zadávání veřejných zakázek a konstantní judikatury 

Roman Horváth, jednatel SATUM CZECH s.r.o. 

Tomáš Vícha, ředitel oddělení likvidace pojistných událostí SATUM CZECH s.r.o. 

Jak definovat rozsah plnění v zadávacím řízení pro mamagement rizik ve zdravotnictví  

Jiří Havrlant, výkonný ředitel Chytrý Honza a.s. 

Benefity pro zaměstnance nemocnic v předmětu veřejné zakázky 

Diskuse 
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Oběd 

 

14:00 - 16:30 

Nákup léčiv, jejich zaměnitelnost, veřejné zakázky a hospodářská soutěž  

Obecná část: 

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Aktuální otázky nákupu léčiv a role antimonopolního úřadu 

Petr Mikeš, předseda senátu a soudce Nejvyššího správního soudu 

Veřejné zakázky ve zdravotnictví pohledem českého správního soudnictví 

Marcela Káňová, partnerka Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 

Druhy a kategorizace léčivých přípravků - vymezení “obdobnosti” v oblasti léčivých přípravků, 

problematika stanovení předpokládané hodnoty 

Jan Strelička, Unie distributorů léčiv 

Stačí požadavek léčivé látky v zadávací dokumentaci nebo existují důvody pro poptávku konkrétního 

léčivého přípravku. Požadavky na originální léčiva versus generika v zadávací dokumentaci  

Praktická část: 

Michal Filip, obchodní náměstek ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové  

Nákup léčiv a zákon o zadávání veřejných zakázek ve fakultních nemocnicích 

Renata Semeráková, vedoucí lékárník Nemocnice Na Homolce 

Nákup léčiv a zákon o zadávání veřejných zakázek v praxi nemocniční lékárny 

Filip Vrubel, výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem 

Příležitosti a překážky prosazování biosimilárních léčiv v ČR z hlediska veřejných zakázek 

poskytovatelů zdravotních služeb 

Milan Lukáš, přednosta kliniky a primář Klinického a výzkumného centra ISCARE 

Přínosy biosimilárních léčiv v klinické praxi 

Diskuse 

 

Přestávka 

 

17:00 - 18:30 

Panelová diskuse: Zadavatelé a veřejné zakázky ve zdravotnictví 

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví 

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

Petr Mikeš, soudce Nejvyššího správního soudu 

Vlastimil Vajdák, náměstek ministra zdravotnictví a ředitel FN USA 

David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice 

Michal Stiborek, ředitel IKEM 

Vladimír Palička, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Martin Pavlík, ředitel Nemocnice Znojmo 

Diskuse 

 

Ochutnávka vína 
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Termín: 30. června 2021 

 

Místo: Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1 

 

Účastnické poplatky: 

Zdravotnická zařízení a samospráva 2 900,- Kč bez DPH 

Ostatní 6 900,- Kč bez DPH 

 

Přihlášky a kontakt: 

monitor@zdravotnickydenik.cz 

+420 777 666 001 
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Fotogalerie z předchozích akcí vydavatelství 

 


