
FORMULÁŘ    
 

               Doručeno ÚKZÚZ dne: 

 

 

ŽÁDOST 

o udělení povolení k souběžnému obchodu přípravku na ochranu 

rostlin  
 

pro obchodní použití 

 
(Článek 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009) 

           

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský       

Odbor přípravků na ochranu rostlin 

Zemědělská 1a, 613 00 Brno 

----------------------------------------- 

 

 

Údaje o  přípravku: 

 
1. Členský stát původu přípravku :  

 

                2.  Název a registrační číslo přípravku na ochranu rostlin v členském státě  původu: 

 

     3.  Jméno a adresa držitele povolení v členském státě původu:   

              

                4. Účinná látka nebo organismus / obsah:  

 

          5. Formulační typ:  

 

                6. Funkce přípravku:   

   

                7. Obchodní název přípravku:  

    

                8. Žadatel  

   8.1 Název subjektu:  

                               Právní forma subjektu dle ČSÚ:  

                         Úplná adresa sídla subjektu:  

                               Doručovací adresa:   

         Kontaktní osoba:  

         Telefon:  

         Telefax: 

         E-mail: 

         IČO:  

           Bankovní spojení:  

 

 

  



9.  Právní zástupce/zmocněnec : 

     9.1  Název subjektu (jméno a příjmení fyzické osoby nebo název a právní forma   

             právnické osoby):  

                                   Právní forma subjektu dle ČSÚ:  

                             Úplná adresa sídla subjektu:  

             Doručovací adresa:   

             Kontaktní osoba:  

             Telefon: 

             Telefax: 

             E-mail: 

             IČO:  

                Bankovní spojení:  
 

10. Způsob uvádění přípravku na trh v České republice:  

10.1. Přípravek bude uváděn na trh v původním obalu výrobce formulace                   ano    ne*    

 

10.2.  Přípravek bude uváděn na trh v jiném obalu, než je obal, v němž je uváděn na trh v zemi 

původu        ano    ne
*
    

    10.2.1.   Identifikace osoby přebalující přípravek: 

                  Název subjektu:  

                                  Právní forma subjektu dle ČSÚ:  

                                  Úplná adresa sídla subjektu:  

                                  Doručovací adresa:   

                 Kontaktní osoba:  

                 Telefon:  

                 Telefax: 

                 E-mail: 

                 IČO:  

  

                  
*
  nehodící se škrtněte        

 
 

Údaje o referenčním přípravku:  

                1. Obchodní název přípravku:  

                2. Účinná látka nebo organismus / obsah:  

          3. Formulační typ:  

                4. Funkce přípravku:   

                5. Držitel rozhodnutí o povolení přípravku v ČR:  

                6. Evidenční číslo přípravku v ČR: 

                           
 

 

                                     Prohlášení žadatele 

 
 

Žadatel prohlašuje, že souhlasí s náhradou za provedené odborné úkony dle § 79 odst. 1 písm. 

h) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Výše náhrady je stanovena v Příloze 4 k Vyhlášce č. 221/ 2002 

Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané 

v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších 

předpisů.  



 

 

                                   Žadatel nebo jeho právní 

                                   zástupce/zmocněnec  

 

                                   razítko 

 

                                   Datum vyhotovení žádosti 

 

 

 

 

 

Přílohy:    1.  Původní označení a návod k použití, s nímž je přípravek na ochranu rostlin   

                       určený k zavedení distribuován v členském státě původu. 

                 2.  Návrh označení přípravku, jenž má být uveden na trh v ČR (etiketa). 


