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Biouhlírna, s.r.o. 

Tenorova 3406/13 

Židenice 

61500 Brno 

 

 

Útvar: Oddělení hnojiv Č.j.: UKZUZ 135459/2022 

Vyřizuje: Ing. Jana Meitská Ev.č.: R12084 

E-mail: jana.meitska@ukzuz.cz   

Telefon: +420 257 294 217   

Adresa: Za Opravnou 4, 150 00 Praha 5 – Motol Datum: 25.07.2022 

 

 

R OZ HOD N U T Í  
 

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, 603 00 Brno (dále 

jen „ÚKZÚZ“) 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, v řízení ve věci registrace pomocné půdní látky 

podle § 4 odst. 1 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

rozhodl takto: 

 

Na základě žádosti právnické osoby Biouhlírna, s.r.o., Tenorova 3406/13, Židenice, 61500 

Brno, IČ 14224194 (dále jen „žadatel“) se uděluje r e g i s t r a c e  pomocné půdní látky takto: 

 

Název: Cirkus Normale, pomocná půdní látka  

Číslo rozhodnutí o registraci: 5475 

Žadatel: Biouhlírna, s.r.o., Tenorova 3406/13, Židenice, 61500 Brno, IČ 14224194 

Výrobce: Biouhlírna, s.r.o., Tenorova 3406/13, Židenice, 61500 Brno, IČ: 14224194 

Podmínky registrace: dle přílohy č.1 tohoto rozhodnutí 

Etiketa/Příbalový leták: dle přílohy č.2 tohoto rozhodnutí 

Doba platnosti rozhodnutí: 31.12.2026 
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Odůvodnění: 

 

Dne 04.04.2022 č.j. UKZUZ 059041/2022, byla ÚKZÚZ doručena žádost o registraci 

pomocné půdní látky Cirkus Normale, pomocná půdní látka. V průběhu registračního řízení 

byl žadatel seznámen s podmínkami registrace, a to přípisem č.j. UKZUZ 103439/2022, který 

mu byl doručen dne 13.06.2022. 

 

Účastník řízení se ve stanovené lhůtě nevyjádřil.  

 

ÚKZÚZ upozorňuje žadatele, že schválené znění etikety/příbalového letáku co se týká obsahu 

požadavků dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o hnojivech, tj. varovná označení a informace 

pro manipulaci a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnost lidí a k ochraně životního prostředí, 

podléhá kontrole jiných orgánů státní správy kompetentních podle zvláštních předpisů 

(zejm. České inspekci životního prostředí podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích).      

  

Závěrem ÚKZÚZ konstatuje, že žadatel splnil všechny podmínky stanovené zákonem 

o hnojivech pro registraci, a proto správní orgán předmětné pomocná půdní látka zaregistroval 

s údaji, jak jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí. 

 

 

 

Poučení o odvolání: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do patnácti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu 

zemědělství ČR, podáním učiněným u ÚKZÚZ, Oddělení hnojiv, Za Opravnou 4, 150 00 

Praha. O případně podaném odvolání bude rozhodovat Ministerstvo zemědělství, s výjimkou 

případné autoremedury správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne 

následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Případně podané odvolání proti rozhodnutí 

má odkladný účinek. 

 

 

Ing. Miroslav Florián, Ph.D. 

ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ 
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