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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití 

  

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako věcně 

příslušný orgán podle § 72 odst. 1 písm. c) v návaznosti na § 76 odst. 4 písm. c) zákona č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ruší nařízení 

čj. UKZUZ 015846/2014 ze dne 11. března 2014, vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci 

rozšíření povolení přípravku Roundup Klasik (evid. č. 3361-10) na menšinová použití 

(desikace čičorky pestré).  

 

Čl. 1 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 

odst. 2 nařízení EP nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se 

považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

 

Čl. 2 

 

ÚKZÚZ stanovíl v souladu s ust. článku 46 Nařízení ES odkladnou lhůtu pro uvádění 

na trh přípravku Roundup Klasik a to do 17. června 2016, a odkladnou lhůtu pro používání 

nakoupených zásob tohoto přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu s nařízením 

čj. UKZUZ 015846/2014 ze dne 11. března 2014, a to do 31. prosince 2017. Tyto lhůty 

začínají běžet dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení o zrušení povolení. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing. Pavel Minář, Ph.D.                                                                                                 

                                                                                                        ředitel odboru  
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