STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
State Institute for Drug Control
Šrobárova 48, 10041 PRAHA 10
tel.: +420272 185 111, fax: +420271 732377, e-mail: posta~sukl.cz
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PRAXE

OF GOOD DISTRlBUTION

PRACTICE

Státní ústav pro kontrolu léčiv se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako orgán příslušný k vydávání
certifikátu správné distribuční praxe podle § 13 odst. 2 písmo a) bod 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčívech a o
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že
společnost:
State lnstitute for Drug Control, seated in Prague 10, Šrobárova 48, as the appropriate authority for
certification according to Section 13, paragraph 2, letter a), point 3 of the Act No. 378/2001 ....Col!., on
Pharmaceuticals and on Amendments to Some Related Acts ("Act on Pharrnaceuticals"), as arnended. certifies
that the company:

Rent-Pharm, a.s.
Žabovřesktí 68/4
60300 Brno
je držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků podle zákona č. 37812007 Sb., o léčivech, ve znění.
pozdějších předpisů, vydaného pod Sp.ZD.: S 422/0806/DIS 406 ze dne 22.9.2006, platného pro následující
prostory:
is a holder of authorisation for distribution of medicinal products according to the Act No. 378/2007 Col!., Act
on Pharmaceuticals, as amended, under the reference number: S 42210806/DIS 406 from 22.9.2006, covering
the following site:
Mariánské
pro následujici

náměstí č. 1,61700

Brno Komárov

rozsah distribuce:

for the following type of distribution:

distribuce

léčivých přípravků

wholesale distribution

of medicinal products

Výše uvedený distributor splňuje požadavky správné distribuční praxe podle zákona č. 378/2007 Sb.,
o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. Inspektoři
Státního ústavu pro kontrolu léčiv provádí ve výše uvedené společnosti v pravidelných intervalech kontroly.
Poslední kontrola byla provedena dne 28.7.20 IO.
Above mentioned distributor conforms with requirements of Good Distribution Practice according to
the Act No. 378/2007 Col!., Act on Pharmaceuticals, as amended, and Decree No. 229/2008 Col!., on the
Manufacture and Distribution of Pharmaceuticals. Inspectors of the State lnstitute for Drug Control carry out
inspections of the above mentioned company in regular intervals. Last ins.{eqtion was peformed on 28.7.2010.
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PharmDr. Ivan Buzek
vedoucí odboru lékárenstvi
a distribuce
ad of the Pharrnt.cy and Distribution department
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