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Útvar:      ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN                         

Adresa:    Zemědělská 1a, 613 00 Brno             

 

Sp. zn.:  SZ UKZUZ 111123/2016/23054        Č. j.: UKZUZ 003705/2017    Datum:  13. 1. 2017                               

Vyřizuje:   Ing. Janka Žůrková    Tel.: 545 110 468                  E-mail: janka.zurkova@ukzuz.cz  

 

 

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních zákazu uvádění na trh a používání přípravku na ochranu 

rostlin  

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

podle § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tímto 

nařizuje  

podle § 76 odst. 2 písm. e) bod 1 zákona a v souladu s § 76 odst. 1 písm. f) zákona všem 

fyzickým a právnickým osobám  

zákaz uvádění na trh a používání přípravku na ochranu rostlin  

Aminogall, 

označeného číslem šarže 71 3084, datem výroby AUG-15, číslem povolení 4722-0D/3,  

(dále jen „Aminogall“). 

 

 

Čl. 1 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zjistil na základě výsledků laboratorních analýz 

u předmětné šarže přípravku Aminogall rozpor ve složení přípravku oproti údajům o složení 

nacházejících se v podkladech pro vydání rozhodnutí o povolení k souběžnému obchodu tohoto 

přípravku. Laboratorními analýzami ÚKZÚZ bylo prokázáno, že předmětná šarže přípravku 

obsahuje nečistoty účinných látek, které nebyly v referenčním přípravku Galera Podzim 

detekovány. Laboratorními analýzami bylo rovněž prokázáno, že předmětná šarže neobsahuje 

nečistotu, která je indikátorem výrobního procesu jedné z účinných látek referenčního přípravku.  

 

    ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 
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Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se nejedná o přípravek, který byl v procesu 

rozhodování pro udělení povolení k souběžnému obchodu podle článku 52 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu 

rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS správním úřadem posouzen, 

a tudíž představuje předmětná šarže přípravku Aminogall ve smyslu § 43 odst. 6 zákona vážné 

nebezpečí pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Dle stanoviska ÚKZÚZ se v důsledku těchto 

skutečností jedná o přípravek nepovolený.  

 

Čl. 2 

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ uložit pokutu fyzickým 

osobám podle ustanovení § 79c odst. 2 zákona v návaznosti na ustanovení § 79c odst. 1 písm. a) 

a f) zákona do výše 40 000,- Kč nebo právnickým osobám podle ustanovení § 79g odst. 2 zákona 

v návaznosti na ustanovení § 79g odst. 1 písm. a) a n) zákona do výše 1 000 000,- Kč.  

 

Čl. 3 

Toto nařízení ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních v souladu s ustanovením 

§ 76 odst. 2 zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení 

se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. Nařízení ÚKZÚZ 

se vyhlašuje vyvěšením na úředních deskách ministerstva a ústavu na dobu nejméně 15 dnů. 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

 Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

 ředitel odboru POR 

 

 

 

 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:   

 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe:    

 

Datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:    

 

Datum snětí z úřední desky MZe:   
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