POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
PRO DISTRIBUTORY VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
pořádaný pobočkou ČSZT při Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, který se
koná v zasedací místnosti ÚSKVBL, Hudcova 232/56a, Brno – Medlánky v následujícím termínu ve
dvou uvedených časech:

ÚTERÝ

31. března 2020

9:00 – 12:00 nebo 13:30 – 16:30

S ohledem na kapacitu místnosti, osobního přístupu a efektivního využití Vašeho času je stanoven maximální
počet účastníků na 35 osob. Přihlášky budou řazeny dle data příjmu a v případě překročení počtu bude
účastník informován o obsazení semináře, případně bude zařazen nový termín. Informaci o počtu volných
míst získáte na e-mailové adrese midrlova@uskvbl.cz, popřípadě na tel. čísle 541 518 273.

Program:
1. Úvod – aktuální problematika v oblasti veterinárních léčiv v ČR a EU/ nařízení (MVDr. J. Bureš/
MVDr. P. Műllerová)
2. Hlášení distributora o objemu veterinárních léčivých přípravků (Mgr. V. Verbíková,
Ph.D./Itelligence, a.s.) – aktivní výměna názorů k dané problematice
Přestávka 15 min
3. Novela vyhlášky č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární
péče (MVDr. J. Kožíšek)
4. Povinnosti distributora ve farmakovigilanci (MVDr. E. Renčová, Ph.D.)
5. Novela vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv (změny v legislativě) (MVDr. B.
Midrlová)
6. Diskuse (dotazy je možné zaslat předem na adresu midrlova@uskvbl.cz)

Poznámka k bodu 2. Programu:
na doporučení společnosti Itelligence, a.s. je vhodné, aby se „bodu 2. Programu“ zúčastnili IT
pracovníci, kteří danou oblast spravují – pro tyto je seminář bez registračního poplatku – je nutno
se však přihlásit - na přihlášku uveďte ke jménu – „IT bez poplatku“ .
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Přihláška na seminář pro distributory veterinárních léčivých přípravků, pořádaný
na ÚSKVBL, Hudcova 232/56a, Brno
Registrační poplatek je stanoven ve výši 750 Kč,- za osobu.
Při neúčasti vložné nevracíme ale je možné vyslat náhradníka.
Přihlášení na seminář je možné pouze zasláním vyplněné přihlášky a vyplněného daňového dokladu
(daň.doklad v příloze č.1 této pozvánky) na ÚSKVBL na e-mail: midrlova@uskvbl.cz
a zaplacením účastnického poplatku.
Úhrada vložného je možná pouze převodem do 23.3.2020 na účet číslo: 2050505399/0800 u ČS, variabilní
symbol: vaše IČO, konstantní symbol: 0558, do zprávy pro příjemce prosím uveďte název Vaši organizace,
která platbu poukazuje. Nejsme plátci DPH, *neevidujeme v EET.
Je nezbytné uvést kontakt, na nějž vám bude zasláno potvrzení přijetí Vaší účasti na semináři.
Termín pro podání přihlášek končí dne 23. března 2020. V případě nutnosti podání přihlášky po tomto
termínu je registrační poplatek zvýšen na 850,- Kč za osobu.
Daňový doklad obdržíte u prezence, příp. e-mailem. Ve vlastním zájmu uvádějte na závazné přihlášce přesný
obchodní název vaší firmy, vč. DIČ (IČO). Vámi vyplněné údaje budou uvedeny na daňovém dokladu!
Při odhlášení účasti na semináři po 23.3.2020 bude účtován storno poplatek 250 Kč
Poznámka k bodu 2. Programu: na doporučení společnosti Itelligence, a.s. je vhodné, aby se „bodu 2.
Programu“ zúčastnili IT pracovníci, kteří danou oblast spravují – pro tyto je seminář bez registračního
poplatku – je nutno se však přihlásit - na přihlášku uveďte ke jménu – „IT bez poplatku“ .

Přihláška
Přihlašuji se na seminář pro distributory
veterinárních léčivých přípravků

Datum: 31.3.2020

označte (x) zda dopoledne:
nebo
odpoledne:

J m é n o (a) a příjmení, titul

Název organizace - firma:
IČ:
Adresa organizace:
Kontaktní osoba:

Tel./mobil:
E-mail:

Registrační poplatek ve výši 750,- Kč (v případě přihlášení po 23.3.2020 – 850,- Kč)
byl uhrazen z účtu č.

kód banky

Datum:
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IČ

dne

.

Pokud požadujete vystavení daňového dokladu, vyplňte prosím následující formulář a zašlete,
při prezentaci Vám bude předán potvrzený.
Příloha č.1
POBOČKA ČSZT
PŘI ÚSTAVU PRO STÁTNÍ KONTROLU
Vyplňte - adresu vaší organizace

VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV

Hudcova 56 A, 621 00 Brno
č. účtu: 2050505399/0800, ČS
IČ: 71204521, není plátcem DPH
DIČ: CZ – 71204521

Potvrzení o zaplacení účastnického poplatku – daňový doklad
Označte
()

Typ semináře

Poznámka



Seminář pro distributory veterinárních léčivých přípravků
Účastník (jméno):

Placeno bankovním převodem na účet č:
Uhrazena částka:

,- Kč

Číslo bankovního účtu plátce

2050505399/0800
Dne:

Variabilní symbol

Konstantní symbol

0558

Vyplní Pobočka ČSZT při ÚSKVBL:
V Brně dne:

Potvrzení Pobočky ČSZT při
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních
biopreparátů a léčiv
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