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č. 114 LEDEN 2021 23/12/2020 
 

 

 

Vážení a milí čtenáři, 

 

před pár dny byla schválena první vakcína na COVID - Comirnaty, první dávky už jsou na cestě i do ČR, stejně jako 

je na cestě do Vašich emailových schránek náš Newsletter. Tentokrát trochu netradičně již před vánočními svátky 

(přesto se držíme číslování a aktuální číslo je proto Leden 2021 – doufáme, že to není příliš matoucí). Má to naprosto 

prostý a upřímný důvod - místo honění uzávěrky na Silvestra jsme si, po náročném roce 2020, chtěli následující 

svátky klidu a míru zpříjemnit odpadnutím (mírného) stresu s přípravou Newsletteru. Vy naopak dostanete všechny 

novinky, články, komentáře a rozbory s předstihem! Typická win-win situace. Během svátků se už většinou nic 

zásadního a nového neobjeví. Všechny státní instituce chtějí mít na Vánoce čistý stůl, a vydávají proto nyní 

rozhodnutí a usnesení jako zběsilí a nám, jejich adresátům, pak přes dny volna běží lhůty. Pokud by se však přesto 

něco zásadního stalo (např. ohledně Brexitu), čekejte od nás určitě flashnews. Monitoring legislativy a jeho 

aktualizace, ke které má každý odběratel Newsletteru přístup, bude samozřejmě klasicky na začátku ledna. 

 

Příprava nového čísla začíná vždy prakticky hned po vydání předchozího – monitoringem a hledáním témat. Občas je 

námětů více, občas je nutné doplňovat je až v průběhu měsíce. Tentokrát jsme už začátkem prosince měli tak nadité 

číslo, že plné břicho bramborového salátu proti tomu nic není. Jak vidíte, vánoční atmosféra je už všude, i v úvodníku 

Newsletteru medicínského a farmaceutického práva. Nezbývá, než popřát Vám všem klidné a příjemné svátky. 

 

Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na další spolupráci i v dalším roce. 

 

Za celý Life Sciences tým VDP 

Jan Strnad 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/comirnaty
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