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V Liberci  17. října 2011 

 

 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR ZAMĚŘENÝ NA PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA TRH A JEJICH 

POUŽÍVÁNÍ 

Biocidní přípravek je účinná látka nebo přípravek obsahující více účinných látek určených k hubení, 
odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv 
škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem. Biocidní přípravky se používají 
v různých oblastech – k dezinfekci, konzervaci, hubení živočišných škůdců, atd. Uvádění biocidních 
přípravků na trh  a jejich následné používání upravuje zákon č.120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků na trh ve znění pozdějších předpisů.  

Vzhledem k tomu, že některé účinné látky obsažené v biocidech mohou být zdraví škodlivé, dráždivé, 
žíravé nebo senzibilizující, dohlížejí na dodržování ustanovení tohoto zákona právnickými nebo 
fyzickými osobami podnikajícími kromě jiných orgánů státní správy i  krajské hygienické stanice. 
Předmětem takto zaměřeného státního zdravotního dozoru u osob uvádějících biocidní přípravek na trh 
(výrobci, distributoři) je zejména to, zda byl biocidní přípravek uveden na trh na základě povolení 
Ministerstva zdravotnictví (do 14.5.2014 platí přechodné období a lze biocidy uvádět na trh na základě 
oznámení Ministerstvu zdravotnictví) a zda na etiketě nebo příbalovém letáku jsou uvedeny zákonem 
stanovené povinné údaje v českém jazyce - např. název  a koncentrace každé účinné látky, forma 
přípravku, účel použití, návod k použití, přímé nebo nepřímé nepříznivé účinky, pokyny pro první 
pomoc. U uživatelů KHS kontroluje, zda právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající používají 
povolené biocidní přípravky a dodržují informace a pokyny uvedené na obale, etiketě, příbalovém letáku 
a zda tyto přípravky používají v nezbytně nutné míře.   

V letošním roce provedla KHS LK  48 kontrol zaměřených na biocidní přípravky . Z tohoto počtu 
bylo 5 kontrol  u distributorů  a 43 kontrol u uživatelů. V jednom případě bylo zjištěno používání 
biocidního přípravku, který nebyl oznámen ani povolen Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem k tomu, 
že distributorská firma, která zákon porušila neměla sídlo v LK, bylo naše zjištění postoupeno k řešení 
příslušné krajské hygienické stanici.  
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