
Adresa příslušného úřadu:  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

    Odbor přípravků na ochranu rostlin 

Oddělení kontroly a aplikační techniky 

Zemědělská 1a, 613 00 Brno 
 

evidenční znak (žadatel nevyplňuje) 

  

Ž á d o s t 

  

o souhlas s vydáním koncesní listiny opravňující provádět kontrolní testování   

profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků (dále jen „ZAP“) podle § 64 a § 65 zákona 

č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění (dále jen „zákon“) 

  

  

1. Žadatel 
1) 

  

1.1 Název subjektu:...........................................................................................................… 

IČ:.................................................................................................................................... 

Adresa:........................................................................................................................… 

Tel./ fax:.....................................................................................................................…. 

1.2 Kontaktní osoba odpovědná za kontrolní testování 

Jméno a příjmení:.............................................................................................................. 

Adresa: ............................................................................................................................. 

Tel./ fax: ...........................................................  email:.................................................... 

  

2. Rozsah činnosti provozovny kontrolního testování
  2) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3. Charakteristika provozovny kontrolního testování 

 

3.1 Stabilní provozovna 
3)

  ...................................................................................................
 

3.1.1 Příjezdová komunikace 
3) 

................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 …........................................................................................
 



3.1.2 Parkovací prostory a plochy 
3)

 ........................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................
 

3.1.3 Prostor pro testování 
3)

 ....................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 

3.1.4 Mechanická dílna 
5)

 ......................................................................................................... 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................
 

3.1.5 Kancelář 
6)

 .......................................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................
 

3.1.6 Vodonepropustná jímka
7)

 ..............................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 
 

3.3 Mobilní provozovna 
7)

 ...................................................................................................
 

3.3.1 Mechanická dílna 
5)

  ......................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 

3.3.2 Prostor pro testování 
3)

 ...................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 

3.3.3 Vodonepropustná jímka 
7)

 ..............................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 

 

 4. Technické podmínky (vybavenost) podle vyhlášky č. 207/2012 Sb. 

 

4.1 Zkušební zařízení pro měření příčné rovnoměrnosti rozptylu kapaliny 
7)

 

.........................................................................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4) 

............................................................................................ 

4.2 Zkušební zařízení pro měření průtoku kapaliny 
7) 

.........................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 ............................................................................................ 

4.3 Zkušební zařízení pro tlakoměry 
7)

 ................................................................................
 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 ............................................................................................ 

4.4 Zkušební zařízení pro měření průtoku jednotlivých trysek 
7) 

 
........................................................................................................................................

 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 .......................................................................................... 

4.5 Odměrné válce - sada 7 válců (ZAP určená k moření osiv) .......................................... 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 .......................................................................................... 

4.6 Odměrné nádoby – sada (letecká ZAP) ……………………..………………………….. 

Majetkový vztah žadatele 
4)

 .......................................................................................... 



4.7 Návody k obsluze a běžné údržbě všech typů ZAP, zahrnutých do plánovaného 

rozsahu kontrolního testování
 8) 

....................................................... 

4.8 Ostatní pomůcky (tlakoměry, stopky, délkové měřidlo apod.) 
3)

 

……………………………………………………….................................................... 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………......  

Majetkový vztah žadatele 
4) 

.......................................................................................... 

4.9  Pomůcky pro vedení evidence (deník provozovny KT apod.) 
9)

 .................................. 

4.10 Metrologické zabezpečení 
9)

 .................................. 

  

5. Personální zabezpečení 
10)

 

 

5.1 Zajištěnost nejméně 2 pracovníků k provádění kontrolního testování 

 ....................................................................................................................................... 

5.2 Odborná způsobilost pracovníků pro výkon kontrolního testování  (podle přílohy č. 3 

živnostenského zákona) 

 ....................................................................................................................................... 

  

6. Poznámky 
11) 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

   

 

7. Prohlášení žadatele 

 

Jako vlastník věci, příp. její nájemce nebo uživatel z jiného právního titulu, strpím 

dobrovolně ohledání na místě ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

v době určené příslušným orgánem rostlinolékařské péče. 

  

  

V ......................................  dne .............................  ............................................. 

  podpis odpovědné osoby 

 



Poznámky k odkazům: 

                                                 
1)

 Žadatel o vydání koncesní listiny 
2)

 Uvede se požadovaný rozsah činnosti kontrolního testování  

a) ZAP určená pro postřik polních plodin 

b) ZAP určená pro postřik a rosení prostorových kultur 

c) ZAP určená k moření osiv 

d) letecká ZAP 

e) ZAP pro železnice 

f) speciální ZAP 

- servis testovaných ZAP 
3)

 ano / ne, stručná charakteristika 
4)

 Vyznačí se výrazem „vlastník“ nebo „nájemce“ nebo „uživatel“ z jiného právního titulu 
5) ano / ne, pouze pro provozovnu KT, společná 
6) ano / ne, jiné zabezpečení 
7)

 Uvede se typ a výrobce zařízení 
8)

 ano/ ne/ nekompletní 
9)

 ano/ ne 
10)

 Bod 5.1. počet pracovníků, bod 5.2. jejich nejvyšší dosažené vzdělání 
11)

 Námitky, připomínky žadatele  
 

 


