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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o rozšíření povolení 

na menšinová použití 

 

 

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 

 

povoluje 

 

podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění 

(„dále jen „nařízení ES“) 

 

rozšíření povolení na menšinová použití 

 

přípravku Roundup Klasik Pro evid. č. 4899-2 

 

následujícím způsobem: 

 

Čl. 1 

 

1) Rozsah povoleného 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 

invazní dřeviny pajasan žláznatý 

(likvidace) 

1-100 ml 

/strom 

-  4) neředěny 

přípravek 

invazní dřeviny trnovník akát, 

javor jasanolistý, 

javor 

pensylvánský 

(likvidace) 

1-100 ml 

/strom 

-  4) min. 50 % roztok 

nebo neředěný 

přípravek 

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit. 
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Plodina, oblast 

použití 

Dávka vody Způsob aplikace Max. počet 

aplikací v plodině 

Interval mezi 

aplikacemi 

invazivní dřeviny podle návodu injektáž nebo 

aplikace 

do záseků, 

aplikace cílená 

2x za rok 60-90 dnů 

 

Upřesnění podmínek aplikace: 

Jedná se o cílenou aplikaci přípravku na invazní druhy dřevin buď injektáží nebo do záseků. 

Likvidaci nežádoucích dřevin (pajasanu žláznatého, trnovníku akátu, javoru jasanolistého a javoru 

pensylvánského) je možno uvedeným způsobem provádět v porostech dřevin na veřejně 

přístupných plochách, na nezemědělské půdě, v lesních porostech, sadech, vinicích, zahradách 

a na železnici. 

Aplikace se provádí ve vegetačním období, u dospělých stromů od doby po odkvětu do podzimu 

(do prvních mrazů), tedy přibližně od června do října (včetně), u malých stromků od konce dubna 

do října (včetně).  

U pajasanu žláznatého je nutné používat neředěný přípravek, jinak nedojde k dostatečnému 

zasažení kořenového systému, u ostatních dřevin by neměla být koncentrace roztoku nižší 

než 50 %. 

Potřebné množství aplikovaného přípravku u stromů do tloušťky do 20 cm zhruba odpovídá 

tloušťce ošetřovaného stromu, tj. strom o tloušťce kmene 10 cm vyžaduje cca 10 ml přípravku. 

U silných stromů od 20 cm výše je potřeba aplikovat dvojnásobek tloušťky kmene, tj. strom silný 

25 cm vyžaduje cca 50 ml přípravku. 

 

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

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

č. 547/2011 přípravek používat:  

Profesionální uživatel 

 

 

Čl. 2 

 

ÚKZÚZ v rámci rozšíření povolení přípravku na menšinová použití není ve smyslu čl. 51 odst. 5 

třetí pododstavec nařízení ES odpovědný za rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku 

nebo jeho případnou fytotoxicitou. Ve smyslu předmětného ustanovení nese tato rizika výlučně 

osoba používající přípravek. 

 

Toto nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití podle čl. 51 odst. 2 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 dobu shodnou s dobou platnosti povolení přípravku 

Roundup Klasik Pro (evid. č. 4899-2). 

 

Čl. 3 
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Toto nařízení ÚKZÚZ se v plném rozsahu vztahuje i na všechny další povolené přípravky 

na ochranu rostlin, které se odkazují na referenční přípravek na ochranu rostlin pod obchodním 

názvem Roundup Klasik Pro (viz Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line 

registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněná na webových stránkách ÚKZÚZ 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/). 

 

Čl. 4 

 

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

k přípravku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

ředitel OPOR 
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