
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ENZYMIX s.r.o.
Lucie Petružálková
Frindova 612/24
40746 Krásná Lípa

Sp. zn.: 11076 Č.j.: UKZUZ 110518/2020 V    Praze , dne: 18.06.2020

Vyřizuje:  Ing. Jana Meitská Tel.: +420 257 294 217 e-mail:  jana.meitska@ukzuz.cz

Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci pomocné

látky

podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a

substrátech a o agronomickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších

předpisů.

Název pomocné látky: VERMAKTIV Stimul, pomocný rostlinný přípravek

Číslo rozhodnutí o registraci: 2983

Žadatel: ENZYMIX s.r.o., Frindova 612/24, 40746 Krásná Lípa, IČ: 27186199

Výrobce: ENZYMIX s.r.o., Frindova 612/24, 40746 Krásná Lípa, IČ: 27186199

Datum vydání rozhodnutí: 18.06.2020

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

jako věcně příslušný orgán ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 147/2002 Sb. O Ústředním kontrolním a

zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a

zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, podle § 5 odst. 3 zákona č. 156/1998 Sb., o

hnojivech, ve znění původních předpisů na žádost původního žadatele

p r o d l u ž u j e   r e g i s t r a c i  t é t o   p o m o c n é   l á t k y
provedenou rozhodnutím ÚKZÚZ č.j. UKZUZ 113821/2016 ze dne 17.10.2016

podle ustanovení §5 odst. 1 první věty zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů

Platnost rozhodnutí je omezena do: 31.12.2024

Hodnoty chemických a fyzikálních vlastností pomocné látky, rozsah a způsob použití, omezení při uvádění do oběhu
a při užívání, způsob balení a varovná označení jsou uvedeny v etiketě/příbalovém letáku, který je jakožto příloha
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Podle §3 odst. 1. písm. a) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, tato pomocná látka smí
být uváděna do oběhu.



 

 

Odůvodnění rozhodnutí:

Prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci pomocné látky bylo provedeno podle § 5 zákona č. 156/1998 Sb., o
hnojivech, ve znění pozdějších předpisů. Pomocná látka po dobu platnosti rozhodnutí o registraci vyhovovala
vlastnostmi rozhodnými pro registraci podmínkám registrace pomocné látky a splnila tak ustanovení § 5 odstavce 1
zákona o hnojivech.

Žadatel je povinen zajistit, aby na tuzemský trh byla dodávána pomocná látka trvale odpovídající podmínkám
registrace.

Platnost rozhodnutí je omezena z důvodu předpokládané revize limitů rizikových prvků.

P O U Č E N Í   O   O D V O L Á N Í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství ČR
podáním učiněným u ÚKZÚZ. Odvolání nemá odkladný účinek (§76 odst. 5 druhá věta ve správním řádu).

Otisk úředního razítka

............................................................
Ing. Miroslav Florián, Ph.D.

ředitel Sekce zemědělských vstupů
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