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Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje / e-mail Datum 

sukl293154/2021 sukls291430/2021 
Ing. Monika Šlesingerová  26. 10. 2021 

monika.slesingerova@sukl.cz  
 

 
 

POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI 
 
 

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, 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 pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 268/2014 Sb.,”), 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 splnění ohlašovací 
povinnosti níže uvedené osoby.  
 

 Registrační číslo  077657 

 IČ  08920036 

 Název  Techno life s.r.o. 

 Sídlo  Brožíkova 284/8, Beroun-Závodí, 26601  Beroun, Česká republika 

 Kontaktní osoba  Ing. Maria Hanclova , mh@technolife.cz, +420608705582 
 

 
Seznam činností  

• výrobce obecných zdravotnických prostředků – sériově vyráběných 

• výrobce aktivních implantabilních zdravotnických prostředků – sériově vyráběných 

• výrobce diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

• 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 činí pět let ode dne vydání tohoto potvrzení.  
 
 

Ing. Petr Vykypěl 
vedoucí Oddělení registrací a notifikací 

Odbor zdravotnických prostředků 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
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