SEMINÁŘ

Pracovní snídaně - aktuálně a prakticky
Registr smluv po "letní" novelizaci
a
možné dopady zákona do obchodních modelů

Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové,
dovolujeme si Vás, vzhledem k dokončení legislativního procesu novelizace zákona o registru
smluv a aktuální praktické dopady do obchodních modelů Vašich společností, pozvat v úterý
12. září 2017 od 09.00 hod (záměrně po prázdninách a dovolených ☺) do restaurace Altány
Kampa na další aktuální pracovní snídani.
Cílem tohoto setkání je usnadnit Vám orientaci ve všech aktuálních právních otázkách
a odpovědích týkajících se registru smluv, zejména v návaznosti na novelu zákona o registru
smluv, s cílem nalézt co největší míru ochrany zájmů Vaší společnosti i Vašich klientů. Proto Vás
prosíme o případné podněty, co bychom měli do snídaně zařadit a zodpovědět.
S ohledem na Vaše stávající četné otázky a prováděné rozbory obchodních modelů užívaných v praxi Vašich společností jsme se rozhodli Vám do maximální možné míry přiblížit po
právní i daňové stránce i tuto problematiku, a to právě ve spojitosti s registrem smluv, kdy
proces uzavírání smluvních vztahů ze strany povinných subjektů a jejich obchodních partnerů
takříkajíc otevřel mnohým z Vás oči a přinesl zajímavá překvapení☺.
Přiblížíme Vám i nejčastější a nejaktuálnější dotazy a praktické poznatky ve vztahu k registru smluv,
které Vám v kostce zodpovíme.

Program pracovní snídaně podrobně
Výklad obsahu a dopadů novely zákona o registru smluv a její dopad do praxe;
účinnost novely;
nové výjimky z povinnosti uveřejnění;
speciální výjimka v nabývání účinnosti pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky;
jiný způsob uzavření smlouvy než v písemné formě atd.

Výklad nejpalčivějších otázek, chyb a záměn v dokumentech uveřejňovaných
v registru smluv
obchodní tajemství – ceník, referenční období, doba trvání smlouvy atd.;
obchodní tajemství versus výjimka do registru nevkládat určitý dokument (jako
např. přílohu smlouvy obsahující bonusový vzor a výpočet);
bonusové smlouvy a zápisy z jednání – co je nového?;
postup správné publikace – krok za krokem

Obchodních modely farmaceutických firem a dopady zákona o registru smluv
– zejména ve vztahu k tomu, kdo je k povinnému subjektu smluvní stranou
té které smlouvy - právní a daňový rozbor:
farmaceutická firma v ČR jako marketingové zastoupení výrobce a její oprávnění
ne/uzavírat smluvní vztah s povinným subjekty;
doporučení optimálního nastavení obchodního modelu při obchodování napřímo,
přes distributora, je-li plátcem bonusu zahraniční společník či česká marketingová
entita apod.
přičemž v této části Vám podrobný komentář a zkušenosti z praxe předá i naše spolupracující daňová poradkyně Ing. Simona Fialová ze společnosti FACTA, spol. s.r.o.

Vysvětlení aktuální situace ve veřejných zakázkách související s ust. § 19 odst. 3
ZZVZ a aktivity spolku Oživení a možné dopady do praxe
+ řada dalších otázek, na které nemáte nyní čas se na ně zeptat nebo Vás napadnou ještě
v příštích dnech či my se s nimi setkáme, než se potkáme☺

Informace
Datum konání:

úterý 12. září 2017,
09.00 – 11.30 hod

Místo konání:

restaurace Altány Kampa, Nosticova 2a, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
(http://www.altanykampa.cz);
parkování může být zajištěno! Dejte nám prosím při přihlášení vědět.
Příjezd autem vede z ulice Újezd uličkami Harantova, Nebovidská, Pelcova
a Nosticova (jednosměrky), poté přes „závoru“ na velké parkoviště, kde
pro Vás budou vyhrazena parkovací místa;
MHD – zastávka Hellichova;

Přednášející:

Mgr. Libor Štajer, JUDr. Kateřina Davidová, Ing. Simona Fialová;

Cena:

3.900 Kč + 21% DPH (fakturace bude provedena z organizačních důvodů podle
přihlášek, nikoliv následných rušených účastí apod., zejména den před konáním
snídaně či těsně před konáním) a zahrnuje účast na semináři, tištěnou
prezentaci a občerstvení.

Kontaktní osoba
a přihlášky:

Pavla Pospíšilová, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.,
tel.: 296 210 562-3, e-mail: office@kmvs.cz

Těšíme se na Vaši účast a především dotazy.
S úctou
Libor Štajer, Kateřina Davidová, Simona Fialová

