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NOVINKY Z OBLASTI LIFE SCIENCES!
Registr smluv bude i nadále požadovat naprostou transparentnost pro smlouvy uzavřené mezi farmaceutickými /zdravotnickými společnostmi a veřejnými subjekty.
Zkušební rok registru smluv (podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv) ve zvláštním režimu bez
tvrdých sankcí končí dne 20. června 2017! Obecně to znamená, že všechny smlouvy uzavřené s veřejnými subjekty s hodnotou přesahující 50.000,- Kč budou platné, pouze pokud budou v plném znění,
a to včetně cenových ujednání a veškerých dalších ustanovení, zveřejněny v internetovém registru:
https://smlouvy.gov.cz/.
Dne 5. června – na poslední chvíli – česká vláda podpořila nový legislativní návrh částečných úlev, jež
představila skupina poslanců. Nové výjimky stanovují zvláštní režim pro nákup léčiv a zdravotnických
prostředků veřejnými subjekty. Tyto smlouvy by měly být platné i bez předchozího zveřejnění (kvůli
hrozícímu riziku pozdních dodávek důležitých léčiv a zdravotnických prostředků), avšak musí být zveřejněny do 3 měsíců, což znamená, že transparentnost, i když s určitým zpožděním, bude platit i nadále.
Bude-li legislativní návrh schválen Parlamentem, začnou úlevy platit již v červenci 2017.
O dalším vývoji v této věci Vás budeme i nadále informovat.
V případě otázek se prosím na nás neváhejte obrátit.
bpv BRAUN PARTNERS s.r.o.
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