ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
________________________________________________________________

Útvar: Odbor rostlinolékařské inspekce, Oddělení koordinace kontrol
Adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6
Č.j.:
UKZUZ 085886/2015
Vyřizuje: Ing. Jiří Vyhnánek Tel.: 235 010 370

Datum: 16.9.2015
E-mail: jiri.vyhnanek@ukzuz

OSVĚDČENÍ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský prostřednictvím Odboru rostlinolékařské
inspekce, Oddělení koordinace kontrol (dále jen „ÚKZÚZ“), jako příslušný správní orgán ve
věcech rostlinolékařské péče podle § 72 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), osvědčuje, že právnická osoba:
ENERGOFOREST s.r.o.
Linecká 59, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
IČ 276 06 953
1. je podle § 12 odst. 4 zákona zapsána do úředního registru ÚKZÚZ
na dobu neomezenou – k činnostem podle § 12 odst. 1 písm. a), b) zákona:


uvádění na trh určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vypěstovaných
nebo vyrobených na území České republiky (a),



dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (b),
2. datum provedení registrace: 16.9.2015,
3. je jí podle § 12 odst. 1 zákona přiděleno registrační číslo 4253,
4. je podle § 17 odst. 1 zákona oprávněna vystavovat rostlinolékařské pasy,
neboť, tato právnická osoba
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a) je způsobilá plnit povinnosti stanovené v § 13 zákona a s ohledem na požadovaný
rozsah registrace také zvláštní podmínky podle § 15 odst. 1 zákona nebo povinnosti
vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2
zákona,
b) předložila návrh vzoru rostlinolékařského pasu,
c) je způsobilá dodržovat při vystavování rostlinolékařských pasů postup podle § 16 odst.
1 zákona a vystavovat pasy způsobem stanoveným § 15 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o
opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
produktů, ve znění pozdějších předpisů a je schopna vést evidenci podle § 13 odst. 1
písm. a) zákona.

Seznam podkladů
- žádost ze dne 4.8.2015 č.j. UKZUZ 079114/2015,
- protokol o ústním jednání a místním ohledání ze dne 8.9.2015 č.j. UKZUZ 090597/2015
Toto osvědčení je dokladem podle § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004, správní řád.
Dnem převzetí nabývá doklad právní moci a právních účinků.
Bez správních poplatků.

Otisk úředního razítka
Ing. Jiří Vyhnánek, v. r.
Odborný referent
Způsob doručení: D. S.
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