
Výzvy 21. století v oblasti klinických hodnocení 
Pořádá Asociace farmaceutické medicíny ve spolupráci se SÚKL 

 
ORGANIZAČNÍ POKYNY 

 
Termín a čas 
 
Středa 6. 10. od 9:00 do 16:30  
 

- Prosím dostavte se s dostatečným předstihem, budeme začínat přesně v 9hod.  
- Registrace bude otevřena od 8:30. 

 
Místo konání 
 
SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10  
 

- Na recepci SÚKL se prokážete osobním dokladem a poté pokračujte do velké zasedací 
místnosti 

- Na druhé straně naleznete plánek, jak se nejlépe k budově SÚKL dostat. 
 
!! Upozorňujeme, že u budovy SÚKL je velmi omezená možnost parkování. Proto prosím 
maximálně využijte alternativní možnosti dopravy nebo zaparkujte v okolí areálu. 
 
Podmínky účasti 
 

- Je nutné předložit potvrzení o očkování / prodělání covid-19 / negativní test 
- Úhrada registračního poplatku 
- Respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) 
 

Program 
 

- Témata jednotlivých bloků a časový rozvrh najdete na 
https://farmed.cz/index.php/vyzvy-21-stoleti-v-oblasti-klinickych-hodnoceni/ 

- Finální tištěnou verzi programu, heslo na wifi a další organizační instrukce obdržíte na 
místě. 

 
Občerstvení 
 

- Před zahájením semináře bude připravena káva, čaj, voda a drobné občerstvení. 
- V čase 11:00–11:30 proběhne coffee break se svačinou. 
- V čase 13:30–14:30 proběhne hodinová obědová přestávka.  

 
Pořizování záznamu 
 

- Svou účastí souhlasíte s tím, že Vaše osoba může být zachycena na fotografiích 
z akce.  

- V průběhu přednášek je zakázáno pořizovat fotografie nebo audiovizuální záznam.  
 
Těšíme se na setkání s Vámi. 

https://farmed.cz/index.php/vyzvy-21-stoleti-v-oblasti-klinickych-hodnoceni/


Kde nás najdete 

 
https://www.sukl.cz/sukl/kde-nas-najdete 

Autem 

• SÚKL – přes hlavní vrátnici Státního zdravotního ústavu z ulice Šrobárova viz mapa google. V areálu je 
cesta k SÚKLu značena šipkami. GPS 50°4'26.967"N, 14°28'11.497"E 

• Sekce cenové a úhradové regulace a Sekce zdr. prostředků ulice Benešovská 2538/40 GPS 
50°4'25.967"N, 14°28'5.244"E 

Metrem 

• ze stanice Želivského ulicí Votickou a pak průchodem mezi domy až přímo k hlavní vrátnici SZÚ. 
V areálu je cesta k SÚKLu značena šipkami 

Tramvají 

• ze zastávky Slavia – ulicí Bělocerkevskou nahoru a pak vchodem, který je přímo u budovy SÚKLu a leží 
na křižovatce Bělocerkevské a Ruské ulice. 

• ze zastávky Želivského – ulicí Votickou a pak průchodem mezi domy až přímo k hlavní vrátnici SZÚ. 
V areálu je cesta k SÚKLu značena šipkami 

Autobusem 

• na zastávku Bělocerkevská na ulici Bělocerkevské – směrem nahoru ke vchodu, který je přímo u 
budovy SÚKLu a leží na křižovatce Bělocerkevské a Ruské ulice. (101, 213, 136, 135, 124, 139, 150) 

• na zastávku Bělocerkevská na ulici Ruské – podél areálu VFN rovně cca 200m ke vchodu, který je 
přímo u budovy SÚKLu a leží na křižovatce Bělocerkevské a Ruské ulice.  (autobus č. 175) 

• na zastávku Vlašimská – směrem dolů po ulici Benešovské ke vchodu, který je přímo u budovy SÚKLu a 
leží na křižovatce Bělocerkevské a Ruské ulice. (autobus č. 175, 136) 

VCHOD Z RUSKÉ UL. 

VCHOD A VJEZD ZE ŠROBÁROVY UL. 

24 
X = Vchod do velkého 
sálu 
SÚKL v budově č. 24 

https://www.sukl.cz/sukl/kde-nas-najdete
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=%C5%A0rob%C3%A1rova+48,+Praha&sll=37.0625,-95.677068&sspn=53.300127,123.662109&ie=UTF8&hq=&hnear=%C5%A0rob%C3%A1rova+49%2F48,+100+00+Praha+10-Vinohrady,+Czech+Republic&z=16

