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POTVRZENÍ OHLÁŠENÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9
písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů
s ohledem na čl. 113 odst. 3 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017
o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise
2010/227/EU, nebo na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 25. 5. 2021, s ohledem na ustanovení § 74
odst. 4 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto ohlášení
prodloužení registrace níže uvedené osoby.
Registrační číslo
IČ
Název
Sídlo
Kontaktní osoba
Web

051334
28177738
CZ Pharma s.r.o.
náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika
PharmDr. MUDr. Jan Šimon, simon@czpharma.cz, +420603227322
www.czpharma.cz

Seznam činností
• dovozce obecných zdravotnických prostředků
• dovozce aktivních implantabilních zdravotnických prostředků
• dovozce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro
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Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti se prodlužuje o pět let. Doba prodloužení registrace navazuje na
poslední den původně stanovené platnosti registrace.

Ing. Petr Vykypěl
vedoucí Oddělení registrací a notifikací
Odbor zdravotnických prostředků
Státní ústav pro kontrolu léčiv
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