Newsletter – Paralelní obchod s léky

Vážení a milí kolegové,
V průběhu měsíce prosince 2015 jsme Vás informovali, že Ministerstvo zdravotnictví
připravilo a následně představilo návrh nové právní úpravy v oblasti reexportů,
jejímž hlavním cílem je řešení hrozby akutní nedostupnosti léčivých přípravků pro
potřeby pacientů v České republice za účelem ochrany jejich života a zdraví. Tuto
změnu přináší novela zákona o léčivech a daňového řádu. Zjednodušeně řečeno tato
novela zavádí zcela novou pravomoc k vydání opatření obecné povahy (tzv. OOP)
omezující vývoz, potažmo distribuci mimo území České republiky těch léčivých
přípravků, které budou uvedeny na seznamu „ohrožených“ léčivých přípravků,
jejichž vývoz mají distributoři povinnost hlásit a u nichž lze vydat k zajištění dostupnosti humánních léčivých přípravků výše zmíněné opatření obecné povahy.
Vláda minulém týdnu schválila zmiňovanou novelu zákona o léčivech, která tak
míří k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Novelu
ještě posoudí zákonodárci, ale předběžná účinnost bude platit od dubna 2016.
Vedeni snahou o připravení Vás na budoucí změny a tedy vedeni snahou o poskytnutí
Vám maxima informací, které budou vycházet se zanedlouho budoucím a zásadně
novým legislativním rámcem, připravili jsme pro Vás již zmíněnou aktuální, praktickou
a odbornou interaktivní konferenci s předními odborníky: zástupci regulátorů, plátců,
distributorů, výrobců a advokátních kancelář. V rámci konference podrobně představíme/popíšeme paralelní obchod v současném stavu i ve světle nadcházející právní
úpravy, a to s důrazem na komplexnost a praktičnost sdělení, neboť je zřejmé, že cílem
připravované právní úpravy je zajištění dostupnosti i uvádění inovativních léčivých
přípravků na český trh a na život a zdraví pacientů.
Odborná konference pod názvem „Nový legislativní rámec a praktické změny
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v oblasti paralelního obchodu“ se bude konat dne 23. 2. 2016, v Hotelu Aquapalace Praha Čestlice od 9:00 – 17:00. Celou akci bude moderovat PharmDr. Michal
Krejsta, MBA.
Závěrem mi dovolte Vám všem srdečně popřát jen úspěšný, šťastný a zdravý celý rok
2016.
S pozdravem,
Mgr. Martina Peřinová
Výkonná ředitelka/Jednatelka
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