
Ministerstwo Zdrowia Republiki Czech 

 

Roman Zima 

Krkonosska 1511/5 

120 00 Praga 2 

Republika Czeska 

Numer rejestrowy IČ (REGON) 68400004 

 Praga, 4 lipiec 2014 

 Numer sprawy: MZDR00049/2013 

Dotyczy: Certyfikat dopuszczenia do obrotu 

Ministerstwo Zdrowia Republiki Czech, na wniosek wytwórcy: 

Roman Zima 

Krkonosska 1511/5 

120 00 Praga 2 

Republika Czeska 

Numer rejestrowy IČ (REGON) 68400004 

 

oświadcza, że zgodnie z obowiązkiem wskazanym w  par. 31, art. 1. ustawy numer  123/2000 Coll., o 

wyrobach medycznych oraz zmianie istotnych przepisów, wraz z późniejszymi zmianami: 

„Wytwórcy i podmioty odpowiedzialne z siedzibą na terenie Republiki Czech, którzy 

wprowadzają na rynek lub do stosowania wyroby medyczne, zobowiązani są do raportowania 

Ministrowi informacji określonych w krajowych przepisach. Raporty te mogą być składane 

wyłącznie, jeśli w kontekście planowanego przeznaczenia wyrobów medycznych 

przeprowadzona została ocena zgodności1, wyroby oznaczone zostały znakiem CE,  wytwórca 

wystawił dla nich deklarację zgodności i są one gotowe  do wprowadzenia na rynek.  

otrzymano właściwie wypełniony formularz (wzór zgodny z wymogami Ustawy numer 336/2004 Coll), 

dotyczący niżej wymienionych wyrobów medycznych wytwarzanych przez wytwórcę: 

Roman Zima, Krkonosska 1511/5, 120 00 Praga 2, numer rejestrowy IČ (REGON) 68400004, 

Republika Czech 

 

Formularz rejestracji dla osób    Numer Ref.:   

(fizycznych lub prawnych) - wytwórca    201300049 

                                                           
1
 Ocena zgodności dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III musi być przeprowadzona przez Notyfikowaną Jednostkę Unii 

Europejskiej (zgodnie z Ustawą numer 336/2004 Coll., w której określone zostały wymagania techniczne dla wyrobów 

medycznych) 

 



Nazwa wyrobu medycznego   Kod referencyjny: 

Półmaska   MZDRX00IRGN4 

ReSpimask 

Ministerstwo zdrowia stwierdza, że obowiązujące w Republice Czech przepisy prawa regulujące 

kwestie związane z wytwarzaniem, dystrybucją, marketingiem, działaniem  i stosowaniem wyrobów 

medycznych w ochronie zdrowia, są w pełni zharmonizowane  z prawodawstwem Unii Europejskiej. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że wyżej wymienione wyroby medyczne, jako spełniające 

wszystkie wymagania istotnych przepisów prawa, mogą być swobodnie dystrybuowane na terenie 

Republiki Czech oraz nie ma przeciwskazań dla ich eksportu do innych krajów.  

 (PIECZĘĆ) 

 Mgr. Martn Matl, ihow. 

 Dyrektor Departamentu Farmacji 

  

 


