
 

 

Informace k oznamovací povinnosti o nebezpečných vlastnostech chemických směsí a o 

detergentech podle § 22 zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických 

směsích (chemický zákon) a vyhlášky č. 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných 

o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 

 

 

Dne 15. března 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací 

poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o 

detergentech, jež je prováděcím předpisem § 22 odst. 6 zákona č. 350/2011 Sb. o chemických 

látkách a chemických směsích (chemický zákon). 

 

Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR se termín pro splnění oznamovací povinnosti 

stanovený v § 36 chemického zákona odkládá nejpozději do 1.3.2014. 

 

Prováděcí právní předpis stanoví rozsah informací požadovaných na subjektech uvedených    

v § 22 odst. 1 až 4 chemického zákona a poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu 

zdravotnictví prostřednictvím systému Chemické směsi, který je dostupný na www stránkách: 

http://ozn.mzcr.cz . 

 

Informace jsou shromažďovány za účelem poskytování informací při ohrožení života a zdraví. 

 

Tato povinnost je stanovena pro dovozce a následné uživatele, kteří jako první uvádí na trh 

Evropské unie a na území České republiky směs a pro dodavatele, kteří na území České 

republiky uvádí poprvé na trh směs z jiného členského státu Evropské unie. Jedná se o 

chemickou směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné 

vlastnosti ovlivňující zdraví. (Povinnost se netýká směsí vyrobených pro vlastní potřebu, 

podmínkou je uvedení na trh). 

 

Z definic podle chemické legislativy vyplývá, že: 

- „Dovozcem“ je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která odpovídá za dovoz. 

- „Uvedením na trh“ je dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za 

uvedení na trh se považuje rovněž dovoz.  

- „Následným uživatelem“ je fyzická nebo právnická osoba jiná než výrobce nebo 

dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou ve směsi při své průmyslové 

nebo profesionální činnosti (případně výrobce směsí). 

 

Dále je tato povinnost stanovena pro výrobce, kteří uvádí na trh Evropské unie a na území 

České republiky detergent a pro distributora, který na území České republiky uvádí na trh 

detergent z jiného členského státu Evropské unie. (Povinnost se netýká uvádění na trh 

povrchově aktivních látek pro detergenty). 

 

Podle definic v Nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004, o detergentech je: 

- „Uvedením na trh“ zavedení na trh EU a tím i zpřístupnění třetím osobám, ať už za 

úplatu nebo bezúplatně včetně dovozu. 

- „Výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení detergentu nebo 

povrchově aktivní látky pro detergent na trh; za výrobce se považuje zejména 

producent, dovozce, balírna pracující na vlastní účet nebo každá osoba, která mění 

vlastnosti detergentu nebo povrchově aktivní látky pro detergent nebo vytváří či 

pozměňuje jeho označení. Distributor, který nemění vlastnosti, označení nebo balení 

http://ozn.mzcr.cz/


detergentu nebo povrchově aktivní látky pro detergent, se nepovažuje za výrobce, 

ledaže působí jako dovozce. 

 

Z chemického zákona se na biocidy a přípravky na ochranu rostlin vztahuje pouze povinnost 

klasifikace, balení a označování, z toho vyplývá, že povinnost poskytování informací se na ně 

nevztahuje. 

 

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví a výčet povinně i nepovinně poskytovaných 

informací jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR 

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/sdeleni-k-plneni-oznamovaci-povinnosti-podle-

%C2%A722-zakona-c350/2011-sb-_7018_1097_5.html 
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