
1 

__________________________________________________________________________________________ 

ÚKZÚZ Telefon:   +420 543 548 111 IČ:    00020338 www.ukzuz.cz 

Hroznová 2 Fax:   +420 543 211 148 DIČ: CZ00020338 ID DS: ugbaiq7 

656 06 BRNO E-mail: podatelna@ukzuz.cz 

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Čj.: UKZUZ 068036/2017  

ze dne 11. 7. 2017 
 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o zrušení nařízení  

č.j. SRS 021712/2012 ze dne 28. května 2012 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ nebo ústav“), 

Hroznová 2, 656 06 Brno, jako správní úřad podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 

Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 76 odst. 4 písm. b) zákona 

 

ruší  

 

nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních č.j. SRS 021712/2012 ze 

dne 28. května 2012 (dále jen „nařízení č.j. SRS 021712“), jímž byl stanoven zákaz  

používání přípravku na ochranu rostlin Pergado F, evidenční číslo 4672-0, na ošetření 

chmele. 
  

Ústavu byly doloženy informace požadované dle nařízení č.j. SRS 021712 vydaného k 

přípravku na ochranu rostlin Pergado F, evidenční číslo 4672-0, čímž byly naplněny ve 

smyslu § 76 odst. 4 písm. b) zákona podmínky ke  zrušení předmětného nařízení.  

Možnost používání přípravku Pergado F na ošetření chmele se vztahuje pouze na zásoby 

přípravku opatřené etiketou uvedenou do souladu s rozhodnutím č.j. UKZUZ 129486/2016 ze 

dne 1. 12. 2016, které je možno uvádět na trh nejdéle do 7. 10. 2017. Tyto zásoby lze používat 

nejdéle do 7. 10. 2018. 

 

Nařízení ústavu se vyhlašuje vyvěšením na úředních deskách ministerstva a ústavu na dobu 

nejméně 15 dnů.  

 

Toto nařízení ÚKZÚZ v souladu s § 76 odst. 2 zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 

vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva.  

 

  

 

                                                                                

                                                                                                  Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

                                                                                                     ředitel odboru POR 
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