
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ 
Hroznová 2  www.ukzuz.cz IČO: 00020338 

656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského o zrušení Nařízení Státní rostlinolékařské správy 

o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti 

zavlékání a rozšiřování nosatce Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný 

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“),  

 

ruší 

podle § 76 odst. 4 písm. c) zákona nařízení Státní rostlinolékařské správy nařizující mimořádná 

rostlinolékařská opatření uvedené níže v článku 1 a v souladu s prováděcím rozhodnutím 

Komise (EU) 2018/490 ze dne 21. 3. 2018, protože nařízená mimořádná rostlinolékařská 

opatření pozbyla smyslu. 

 

Čl. 1 

Rušené rozhodnutí 

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních 

k ochraně proti zavlékání a rozšiřování nosatce Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 

čj. SRS 008930/2011, ze dne 5. 12. 2011. 

 

Čl. 2 

Věcná příslušnost 

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnost zákon č. 279/2013 Sb., kterým se mění zákon 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, a další související zákony, na základě kterého došlo ke sloučení Státní 

Útvar: Oddělení rostlinolékařské kontroly a dozoru Č. j.: UKZUZ 116403/2018 

Vyřizuje: Ing. Jana Součková   

E-mail: Jana.souckova@ukzuz.cz   

Telefon: +420 725 183 653   

Adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6, 16100 Datum: 25. 9. 2018 

http://intranet.ukzuz.cz/public/web/ukzuz/kontakty/vyhledavani-v-adresari/101724613.html
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rostlinolékařské správy s ÚKZÚZ a Státní rostlinolékařská správa jako správní úřad, 

organizační složka státu a účetní jednotka zanikla.  

 

 

Čl. 3 

Účinnost 

Toto nařízení ÚKZÚZ nabývá účinnosti dnem 1. října 2018. 

 

 

 

Ing. Daniel Jurečka 

ředitel ÚKZÚZ 

 

 

Datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ: 

 

Datum vyvěšení na úřední desce MZe: 

 

Datum sejmutí z úřední desky ÚKZÚZ: 

 

Datum sejmutí z úřední desky MZe: 
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