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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského  

o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití 

 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Hroznová 2, 

656 06 Brno, jako příslušný orgán ve smyslu § 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“), v návaznosti na ustanovení § 76 odst. 4 písm. c) zákona, ruší Nařízení 

ÚKZÚZ vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci rozšíření povolení přípravku Biscaya 

240 OD (evid. č.: 4578-2) pod č. j.: UKZUZ 115724/2019 ze dne 9. července 2019 

na menšinové použití do brambor proti dřepčíkům rodu Epitrix; do řepky olejky ozimé 

proti mšici zelné, mšici broskvoňové, zápředníčku polnímu; do množitelských porostů brambor 

proti mšicím jako přenašečům viróz; do kukuřice proti bázlivci kukuřičnému; do semenných 

porostů vojtěšky proti klopuškám; do semenných porostů slunečnice roční proti mšicím; 

do máku setého proti bejlomorce makové; do semenných porostů jetele lučního 

proti nosatčíkům rodu Apion a do semenných porostů ředkve olejné proti krytonosci 

šešulovému a bejlomorce kapustové. 

 

 

Čl. 1 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití nabývá platnosti 

a účinnosti dnem jeho vyhlášení, za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední 

desce Ministerstva zemědělství. 

 

 

 

Čl. 2 

 

ÚKZÚZ stanovil v souladu s ust. čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 

79/117/EHS a 91/414/EHS (dále jen „nařízení ES“) odkladnou lhůtu do 30. listopadu 2020 

pro uvádění na trh přípravku Biscaya 240 OD a odkladnou lhůtu do 30. listopadu 2020 

pro používání nakoupených zásob přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu 

Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 130141/2020/32805 

Vyřizuje: Ing. Jitka Jedličková Č. j.: UKZUZ 130141/2020 

E-mail: jitka.jedlickova@ukzuz.cz Označení: UKZ / biscaya 240 od / zrušení 

Telefon: +420 545 110 433   

Adresa: Zemědělská 1a, 613 00 Brno Datum: 24. 7. 2020 
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s nařízením č. j.: UKZUZ 115724/2019 ze dne 9. července 2019. Tyto lhůty začínají běžet dnem 

nabytí účinnosti tohoto nařízení o zrušení povolení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

ředitel OPOR 
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