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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
GraFoP
označeného číslem šarže QPE805021, datem výroby 05/2018, datem exspirace 2 roky
od data výroby, číslo povolení 4814-4,
(dále jen „GraFoP“).
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Čl. 1
ÚKZÚZ zjistil na základě výsledků laboratorních analýz, že předmětná šarže přípravku GraFoP
nesplňuje kritéria uvedená v podkladové dokumentaci, která byla předložena v rámci řízení
o povolení přípravku. Konkrétně bylo laboratorními analýzami ÚKZÚZ prokázáno,
že předmětná šarže přípravku GraFoP neobsahuje deklarované rozpouštědlo, které bylo v rámci
řízení o povolení přípravku posouzeno. Záměna rozpouštědel takového rozsahu může vést
ke změně fyzikálních a chemických parametrů přípravku, může mít vliv na účinnost přípravku,
jeho chování při používání a následně také na fytotoxicitu. Změna složení mimo to způsobila
kritické snížení bodu vzplanutí.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se nejedná o přípravek, který byl v procesu
rozhodování pro udělení povolení podle 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, v platném znění, správním úřadem posouzen, a tudíž
představuje předmětná šarže přípravku GraFoP ve smyslu § 31 odst. 7 zákona vážné nebezpečí.
Dle stanoviska ÚKZÚZ se v důsledku těchto skutečností jedná o přípravek nepovolený.
Čl. 2
Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může ÚKZÚZ uložit pokutu právnickým
osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám podle § 79h odst. 1 písm. c) zákona v návaznosti
na § 79h odst. 2 zákona až do výše 6 000 000 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.

Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ředitel odboru
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