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Rozhodnutí o prodlouženíplatnosti rozhodnutí o registraci pomocné
látky
podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcícha
substrátech a o a9ronomickém zkoušenízemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů.

Název pomocné látky: Fortehum UK, pomocný rostlinný pfipravek

Čísbrozhodnutí o registraci: í806
Žadatel: Humatex, a.g.n Bílinan ul. Důlníčp, í99, PSČ 4í8§í, Česká republika

Výrobce: Humatex, a.s., Bílinan ul. Důlníčp. í99, PSČ 4í8Oí,Česká repub|ika
Datum vydání rozhodnutí: í0.09.2021

Ústňedni kontrolní a zkušebníústav zemědětský

jako věcně příslušný orgán ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 147l20O2 Sb. O Ústředním kontrolním a
zkušebnímústavu zemědělském a o změně něktených souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a
zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějšich předpisů, podle § 5 odst, 3 zákona č. 156/1998 Sb,, o
hnojivech, ve znění původních předpisů na žádost původního žadatele

prodlužuje regi§traci této pomocné látky

provedenou rozhodnutím Út<zÚz č.j, Ul<zuz 088576/2017 ze dne,05.09,2017
podle ustanovení §5 od§t. 1 první věty zákona ě. 15611998 Sb,,, o hnojivech, ve znění pozdějších pňedpisů
Platnost rozhodnutí je omezena da: ?1.12.2a25
Hodnoty chemických a fyzikálních vlastností pomocné látky, rozsah a způsob použití,omezení pň uvádění do oběhu
a pň užívání,zpŮsob balení a varovná označeníjsou uvedeny v etiketě/příbalovém letáku, ktený je jakožto příloha
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Podle §3 odst. 1. písm. a) zákona ě. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve zněnípozdějších pfudpisů, tato pomo§ná látka smí
být uváděna do oběhu.

1

odůvodněnírozhodnutí
Prodlouženíplatnosti 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.

ŽadaéI je povinen zajistit, aby na tuzemský trh byla dodávána pomocná látka trvale odpovídajícíBodmínkám

registrace.

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

poučrnío oDvouÁní

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

razítka

lng. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Sekce zemédělských vstupů

