
Zápis z volebního shromáždění ČFES ze dne 6.12.2018 

 

1. Zahájení, přivítání účastníků 

 

2. Zhodnocení činnosti ČFES v roce 2018 (prezentace přiložena) 

V roce 2018 zahrnovaly hlavní aktivity: 

• Spolupráce ČFES na novele Zákona o VZP (tzv. „rychlá novela“) 

• Zahájení edukce pacientských organizací 

• Společná česko-slovenská konference v Bratislavě 

• Publikační činnost 

• Učebnice Farmakologie s kapitolou o farmako-ekonomice 

 

3. Vystoupení hostů 

 

• Mgr. Vrubel shrnul stav připravované novely zákona o VZP, která by měla podle plánu platit 

od roku 2020. Změny se týkají zejména redefinice VILPů a nových pravidel pro vstup „ultra-

orphans“. Léky pro vzácná onemocnění by měla vstupovat do systému na základě 

komisionálního zhodnocení, což by mělo vést ke snížení počtu (a tím i nákladů) na Par. 16. 

Ve zbytku volebního období je potom plánována hlubší revize zákona o VZP. 

• Dr Podrazilová předložila očekávání SZP od legislativních změn, které prakticky kopírují 

důvody, proč je legislativa upravována, zejména snaha o standardní vstup do systému 

úhrad.  

• Dr Míková představila náklady na centrovou péči a jejich dynamiku růstu. U VZP dosud 

platí stávající metodika pro dopad do rozpočtu. VZP se v dalším období bude více věnovat 

celkovým nákladům na jednotlivé terapeutické skupiny, resp. nákladům na jednotlivé 

terapie v rámci skupin. 

• Ing. Vocelka seznámil členy ČFES s plánovaným jednotným formulářem pro podání žádosti 

o CaÚ. Dále se připravuje revize formátu hodnotící zprávy a SUKL v současné době řeší i 

problematiku obchodního tajemství. 

 

4. Volba předsedy a budoucího předsedy 

Kandidát na předsedu ČFES (období 2019-2021):  T Doležal 

Kandidáti na budoucího předsedu (období 2022-2024):  T Mlčoch;  J. Klimeš 

Předseda – T. Doležal – zvolen 28/32 hlasů. 

Budoucí předseda –  J. Klimeš - 18/32 hlasů. 

    T. Mlčoch – 14/32 hlasů. 

Dr J. Klimeš zvolen budoucím předsedou. 

 

 

 



5. Volba členů Výboru (hlasovalo 31 členů) 

Volí se 3 členové. Současný předseda (Dr J. Skoupá) automaticky ve Výboru pokračuje na další 

volební období. 

Kandidáti a výsledky: 

Bálint Pásztor – 6 hlasů 

Zbyněk Gregor – 12 hlasů 

Jan Hambálek – 17 hlasů 

Pavel Karásek – 9 hlasů 

Aleš Kmínek – 12 hlasů 

Martin Kolek – 10 hlasů 

Jan Švihovec – 14 hlasů 

Šárka Veselá – 11 hlasů 

Do Výboru ČFES byli zvoleni: J. Hambálek, J. Švihovec, A. Kmínek, Z Gregor. 

J. Skoupá zůstává členem Výboru. Z důvodu parity hlasů (Kmínek, Gregor) se Výbor rozrůstá o 1 

člena. 

Členové revizní komise: Š. Veselá, M. Kolek, P. Karásek. 

6. Informace z ISPOR 

Dr Doležal informoval členy o nezajímavějších přednáškách a trendech z Evropského ISPORU 

z Barcelony (prezentace přiložena). 

7. Přejmenování ČFES 

Výbor navrhl členům změnu jména ČFES, který by lépe reflektoval šíři záběru odborné společnosti. 

Návrhy: 

a. Česká společnost pro hodnocení zdravotnických technologií 

b. Česká společnost pro farmakoekonomiku a hodnocení zdravotnických technologií 

c. Česká společnost pro farmakoekonomiku – hodnocení zdravotnických technologií 

Na základě hlasování členů byla přijata změna b) (Česká společnosti pro farmakoekonomiku a 

hodnocení zdravotnických technologií) – 16 hlasů. 

Výbor byl pověřen, aby změnu provedl. 

8. Závěr 

Odstupující Výbor poděkoval členům za účast na tomto shromáždění a popřál všem klidné svátky a 

mnoho zdraví a úspěchů v roce 2019. 

 

Zapsala: J. Skoupá 

 


