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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku 

na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití 

 

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

ve smyslu § 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 

 

povoluje 

 

podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/2009  

(„dále jen „nařízení ES“) 

 

omezené a kontrolované použití přípravku Stutox II (5114-0) 

 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

1. Rozsah použití přípravku: 

1) Plodina, oblast 

použití 

2) Škodlivý 

organismus, 

jiný účel 

použití 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL Poznámka 

1) k plodině 

2) k ŠO 

3) k OL 

4) Pozn. 

k dávkování 

5) Umístění 

6) Určení sklizně 

 

refugia a interfugia  hraboš polní 2-10 kg/ha 

(2 – 4 granule / 

nora) 

-  4) vkládání do nor 

(otvor nory 

nezakrývat) 

   (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

 

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

refugia, interfugia aplikace do nor; 

dávku 10 kg/ha lze použít pouze při 

kalamitním výskytu 

 

Při aplikaci vkládáním do nor lze použít i dávkovače. Počáteční dávka 5 g na noru. 
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Přípravek se do nor doplňuje po 14 dnech podle potřeby do celkové dávky na jednotku plochy.  

 

Refugiem a interfugiem se pro účely tohoto nařízení míní trvalé a dočasné útočiště hraboše 

polního. 

 

2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:     

a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat 

nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:   

i. Obecná ustanovení 

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).  

 

ii. Zvláštní bezpečností opatření pro obsluhu 

SPo 1 Po zasažení kůže přípravek nejdříve odstraňte pomocí suché látky a poté kůži 

opláchněte velkým množstvím vody. 

 

iii. Zvláštní bezpečnostní opatření týkající se týkající se prostředků k hubení hlodavců 

SPr3 Mrtvé hlodavce během doby používání přípravku denně odstraňujte. Tyto 

neodkládejte do nádob na odpadky, ani na smetiště. 

 

b) Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) 

č. 547/2011 přípravek používat:  

Profesionální uživatel 

 

3. Přípravek Stutox II je povolen k uvádění na trh v následujících obalech:  

PE sáček s přípravkem v množství 5 kg; 

Soudek polypropylen HDPP s přípravkem v množství 5 kg; 

Pytel polypropylen HDPP s přípravkem v množství 25 kg; 

Papírový pytel s přípravkem v množství 25 kg. 

 

Čl. 2 

 

Osoba používající přípravek dle č. 1 tohoto nařízení je povinna se rovněž řídit údaji na 

etiketě k přípravku. 

 

Čl. 3 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53 

nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje 

den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství. 

 

 

Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 5. 8. 2019 do 2. 12. 2019. 

 

 

Čl. 4 
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Aplikace přípravku musí být nahlášena nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku 

ÚKZÚZ. Je-li ošetřovaný pozemek součástí honitby, musí být aplikace nahlášena v souladu s 

 ustanovením § 51 odst. 1 písm. b) i uživateli honitby. Náležitosti oznámení jsou stanoveny 

v ustanovení § 9 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 

necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. 

K oznámení aplikace je možné využít formulář zveřejněný na webových stránkách ÚKZÚZ 

http://eagri.cz/public/web/file/626209/Oznameni_aplikace_rodenticidu.docx 

 

Čl. 5 

 

V případě uvádění na trh v rámci podnikání v České republice musí být splněny požadavky na 

distribuci dle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení 

(ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP). 

 

Pro uvádění na trh musí být etiketa přípravku Stutox II v úvodu opatřena těmito údaji: 

Etiketa pro použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů 

(tj. od 5. 8. 2019 do 2. 12. 2019) podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

z 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic 

Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 

 

 

Tato etiketa musí kromě údajů uvedených v čl. 1 tohoto nařízení i další údaje uvedené v platném 

rozhodnutí o povolení přípravku Stutox II č.j. UKZUZ 139562/2018 ze dne 26. 10. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář Ph.D. 

ředitel odboru 

 

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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