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Přílohy/Annex:
Příloha č.1 (formát DOC, formát ODT) - Žádost o vyjádření stanoviska EK s prováděním KH
Příloha č.2 (formát DOC, formát ODT) - Osnova pro Souhrn protokolu v českém jazyce
Příloha č.3 (formát DOC, formát ODT) - Dotazník k předkládanému KH
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Prohlášení o vybavenosti pracoviště ve vztahu ke KH/Declaration of facilities of the
center in relation to clinical trial site
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