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R O Z H O D N U T Í 
 

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

656 06 Brno, jako věcně příslušný správní orgán podle § 72 odst. 1písm. c) zákona  

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v návaznosti na čl. 54 odst. 4 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, v platném znění, v provedení § 45 odst. 

1 zákona, v řízení o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo dalšími 

prostředky na základě žádosti společnosti Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o., 

Kujavy 48, 742 45 Kujavy, IČ 25816349 dále jen „společnost Zemědělská zkušební stanice 

KUJAVY, s.r.o.“ a to: 

 

žádosti o prodloužení platnosti a změnu rozhodnutí o způsobilosti k provádění zkoušek podle 

§ 45 odst. 1 zákona ze dne 4. 2. 2021, doručené ÚKZÚZ dne 8. 2. 2021, č.j. UKZUZ 

023591/2021 

 

rozhodl takto: 
 

společnost Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. je způsobilá provádět pokusy a 

zkoušky v souladu s požadavky správné pokusnické praxe. 

 

právnická osoba: Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. 

 

sídlo právnické osoby: Kujavy 48, 742 45 Kujavy 

 

IČ právnické osoby: 25816349 

 

GEP kód: GEP/KUJ/2021 

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o. 

Kujavy 48 

742 45 Kujavy 
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oblasti zkoušení: polní plodiny a zelenina 

                            trvalé kultury 

                            skleníky a jiné kryté prostory 

 moření osiva 

                            laboratorní testy a analýzy 

 

doba platnosti rozhodnutí: 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí 
 

Tímto rozhodnutím se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje rozhodnutí č.j. UKZUZ 038222/2016 

ze dne 11. 4. 2016.  

 

Odůvodnění: 

 

Řízení ve věci uznání osoby za způsobilou provádět pokusy a zkoušky v souladu s požadavky 

správné pokusnické praxe bylo zahájeno na základě žádosti ze dne 4. 2. 2021, doručené 

ÚKZÚZ dne 8. 2. 2021. 

 

Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek v souladu s požadavky správné 

pokusnické praxe bylo vydáno na základě auditu ÚKZÚZ konaného v únoru a březnu 2021, 

zaevidovaného pod č.j. UKZUZ 057357/2021, kterým bylo prokázáno, že žadatel splnil 

požadavky stanovené v § 45 odst. 11 a 13 zákona v návaznosti na § 4 odst. 2 vyhlášky  

č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je stanoveno ve výrokové 

části tohoto rozhodnutí. 

 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, podle Sazebníku, Položky 86 písm. b) „Přijetí žádosti o vydání osvědčení  

o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení“ ve výši 100,- Kč, k žádosti doručené 

ÚKZÚZ dne 8. 2. 2021, č.j. UKZUZ 023591/2021, byl uhrazen dne 8. 2. 2021 formou 

kolkové známky. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, nejpozději však 

do 15 dnů po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí, a to k Ministerstvu zemědělství České republiky, odbor rostlinných 

komodit, prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, sekce 

zemědělských vstupů, odboru přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, 613 00 Brno. 

 

 

 

                                                     Ing. Pavel Minář, Ph.D. 

 ředitel odboru 
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