
Adresa příslušného úřadu:  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

    Sekce zemědělských vstupů 

Oddělení kontroly a aplikační techniky 

Zemědělská 1a, 613 00 Brno 
 

evidenční znak (žadatel nevyplňuje): 

  

Ž á d o s t 

  

o zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele 

(dále jen „registr distributorů“) podle § 46a odst. 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

   

1. Žadatel 

  Obchodní firma: ...........................................................................................................… 

IČO: ............................... 

Adresa sídla: .................................................................................................................… 

Adresa sídla organizační složky v ČR 1): ......................................................................... 

 

            Jméno a příjmení fyzické osoby podnikající: ……………………….…………………. 

            IČO: ............................... 

            Místo podnikání zapsané v živnostenském rejstříku nebo jiné zákonem upravené 

evidenci jako místo podnikání: ……………………………………………………...…. 

 

2. Provozovny a další místa kde je nakládáno s přípravky 2) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 



3. Další informace k žadateli 3) 

Telefon: ................................... 

  Email: ................................................ 

Působnost v rámci celé ČR: …………… 

 Roční objem prodeje v kg nebo l: ………………. 

 Počet odborně způsobilých osob: ………….. 

   

4. Úhrada správního poplatku  

Sazba správního poplatku za zápis do registru distributorů je dle zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

podle Sazebníku, Položky 83 písm. c) ve výši 1 000 Kč.  

Správní poplatek hrazen: 

 bankovním převodem 4),  

 prostřednictvím kolkových známek. 

 

              místo pro kolkové známky 

  

5. Prohlášení žadatele 

 Prohlašuji, že jsem se seznámil a budu dodržovat postupy správné distribuční praxe 

stanovené v § 46c zákona, která je zajištěna osobami odborně způsobilými 

pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 

 

6. Přílohy 

 ........................................................................................................................................... 

  

V ......................................  dne .............................  ............................................. 

  podpis oprávněné osoby 

 

 

Poznámky k odkazům: 

1) Povinný údaj u osob, které mají sídlo ve třetí zemi nebo ve Švýcarské konfederaci; v případě sídla 

ve Švýcarské konfederaci je třeba sídlo organizační složky v České republice uvést, pouze pokud je činnost 

distributora přípravků pro profesionální použití vykonávána po dobu delší než 90 dnů. 

2) Uvede se adresa místa provozoven a dalších míst, kde subjekt nakládá s přípravky, kterými se rozumí 

zejména sklady, místa, kde dochází k balení a označování, a místa prodeje a manipulace. 

3) Nepovinné údaje. 

4) Po přijetí žádosti budou žadateli sděleny platební údaje (var. symbol, č. účtu apod.). Pro zaslání těchto údajů 

je vyžadováno v bodě 3 uvedení kontaktního emailu. 


