Příloha č. 1 k metodickému pokynu MZ k vyhlášce č. 61/2013 Sb.
Rozsah poskytovaných informací o nebezpečných chemických směsích
Poskytovaná informace Poznámka/upřesnění

Informace je
poskytována
povinně/nepovinně

IDENTIFIKACE SMĚSI A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH
Obchodní název nebo Uvede se obchodní název nebo další Povinně
další název nebezpečné název nebezpečné směsi, pod kterým je Bod 1.1. části první
směsi
směs uváděna na trh nebo území ČR.
a druhé přílohy č. 1
vyhlášky
Příslušná určená použití Uvede
informace Povinně
se
stručná
nebezpečné směsi
o příslušném použití nebezpečné směsi. Bod 1.2. části první
a druhé přílohy č. 1
vyhlášky
Postavení
osoby Uvede se, zda-li osoba zodpovědná za Povinně
zodpovědné za uvedení uvedení na trh je dovozce, následný Bod 1.3 části první
na trh v distribučním uživatel, dodavatel nebo distributor a druhé přílohy č. 1
směsi.
řetězci
vyhlášky
Informace o právnické Uvede se obchodní název právnické Povinně
nebo podnikající fyzické osoby nebo jméno podnikající fyzické Bod 1.3. části první
osobě zodpovědné za osoby, včetně adresy sídla nebo místa a druhé přílohy č. 1
uvedení
nebezpečné podnikání.
vyhlášky
směsi na trh
Identifikace kontaktní Identifikace kontaktní osoby zahrnuje Povinně
se
uvede
osoby nebo osob
informace o jménu a příjmení, alespoň jedna kontaktní
kontaktním telefonním čísle a adrese osoba
elektronické pošty.
Bod 1.3. části první
a druhé přílohy č. 1
vyhlášky
Další údaje
Doplňující
informace,
například Nepovinně
internetová
adresa,
informace
o dodavateli nebezpečné směsi, není-li
totožný s osobou poskytující informace
podle §22 zákona.
Odkaz nebo odkazy na Poskytnou se odkazy na nouzové Nepovinně
nouzové
informační informační služby poskytující informace
služby
při ohrožení života a zdraví, mimo
Toxikologické informační středisko.
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI A NEPŘÍZNIVÉ VLIVY NA ZDRAVÍ
ČLOVĚKA A Z HLEDISKA FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘI
POUŽÍVÁNÍ NEBEZPEČNÉ SMĚSI
Klasifikace nebezpečné Poskytnou se informace o klasifikaci
směsi
nebezpečné směsi v souladu se zákonem
nebo nařízením Evropského parlamentu
a Rady č. (ES) 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a
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směsí, o změně a zrušení směrnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006 v platném
znění.
Označení směsi
Uvede se označení směsi.
Nepovinně
Uvedou se slovně nejzávažnější Nepovinně
Nejzávažnější
nepříznivé účinky na nepříznivé účinky na lidské zdraví při
zdraví
člověka
při používání nebezpečné směsi.
používání nebezpečné
směsi
Nejzávažnější
Uvedou se slovně nejzávažnější Nepovinně
nepříznivé účinky z nepříznivé účinky z hlediska fyzikálněhlediska
fyzikálně- chemických vlastností při používání
chemických vlastností nebezpečné směsi.
při
používání
nebezpečné směsi
Další údaje
Uvedou se informace o další Nepovinně
nebezpečnosti, která nemá vliv na
klasifikaci, ale může přispívat k celkové
nebezpečnosti nebezpečné směsi, a to
zejména z hlediska účinků na lidské
zdraví.
INFORMACE O SLOŽENÍ SMĚSI
Chemická
charakteristika
nebezpečné směsi
Chemické složení

Obecný popis o nebezpečné směsi
zahrnující údaje o kvalitativních
vlastnostech směsi a o formě, ve které je
směs dodávána spotřebiteli.
Uvede
se
chemický
název
a identifikační číslo komponent/složek
ve směsi (číslo CAS nebo ES nebo
indexové nebo registrační), včetně jejich
zastoupení v hmotnostních procentech
a u nebezpečných složek i jejich
klasifikace podle zákona a/nebo podle
nařízení EP a Rady č. (ES) 1272/2008,
v platném znění, pokud byla poskytnuta.
Identifikační číslo je třeba vybrat
takové, které složku jednoznačně určuje.

Nepovinně

Povinně
Bod 3.1. a 3.2 části
první
přílohy
č. 1
vyhlášky
v případě
dovozce
nebo
následného uživatele
a bod 3.1. části druhé
přílohy č. 1 vyhlášky
v případě dodavatele.

Dovozce nebo následný uživatel, který
uvádí na trh EU a na území ČR
nebezpečnou směs v souladu s § 22
odst. 1 zákona uvede úplné složení
směsi.
Dodavatel, který na území ČR uvádí
nebezpečnou směs z uvedenou poprvé v
jiném členském státě EU v souladu
s § 22 odst. 2 zákona uvede informace
o složení z bezpečnostního listu.
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Další údaje

Uvedou se další údaje týkající se složení Nepovinně
směsi.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI
Skupenství při 20 °C

Povinně
Bod 4.1. části
a druhé přílohy
vyhlášky
Barva
Povinně
Bod 4.2. části
a druhé přílohy
vyhlášky
Zápach (vůně)
Povinně
Bod 4.3. části
a druhé přílohy
vyhlášky
Hodnota pH
Uvede se, je-li to technicky možné. Povinně
V opačném případě se tato skutečnost Bod 4.4. části
slovně uvede.
a druhé přílohy
vyhlášky
Acidobazická kapacita Uvede se, je-li to technicky možné. Nepovinně
pod 2
V opačném případě se tato skutečnost
uvede slovně, např. „nelze stanovit“.
Acidobazická kapacita Uvede se, je-li to technicky možné. Nepovinně
nad 10
V opačném případě se tato skutečnost
uvede slovně, např. „nelze stanovit“.
Tenze par
Nepovinně
Rozpustnost ve vodě
Uvede se, je-li to technicky možné. Povinně
V opačném případě se tato skutečnost Bod 4.5. části
uvede slovně, např. „nelze stanovit“.
a druhé přílohy
vyhlášky
Rozdělovací koeficient
Nepovinně
n-oktanol/voda
Viskozita při 20 °C
Nepovinně
Rozpustnost v tucích
Nepovinně
Další údaje
Uvedou se další důležité údaje týkající Nepovinně
se směsi, například možná reakce směsi
se vzduchem, při hoření apod.

první
č. 1

první
č. 1

první
č. 1

první
č. 1

první
č. 1

TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita směsi, Zejména se uvedou tyto informace:
orální,
dermální, a) LD50 orálně, potkan
inhalační
b) diskriminační dávka orálně, potkan
c) vysoká mortalita orálně, potkan
d) LC50 inhalačně, potkan
e) LD50 dermálně, potkan nebo králík
Akutní
toxicita Zejména se uvedou tyto informace:
komponent
směsi, a) LD50 orálně, potkan
orální,
dermální, b) diskriminační dávka orálně, potkan
c) vysoká mortalita orálně, potkan
inhalační
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d) LC50 inhalačně, potkan
e) LD50 dermálně, potkan nebo králík
Dráždivost nebo žíravost
směsi (eventuálně jejích
komponent) na kůži a
oči popř. dýchací cesty
Senzibilizace
směsi
(eventuálně
jejích
komponent),
kůže
a dýchacích cest
Narkotické účinky směsi
Toxicita
opakované
dávky směsi (eventuálně
jejích komponent)
Karcinogenita
směsi
(resp. jejích komponent)
Mutagenita směsi (resp.
jejích komponent)
Toxicita pro reprodukci
(resp. jejích komponent)
Toxikokinetika,
metabolismus
a
distribuce
komponent
směsi
Zkušenosti z působení
směsi na člověka
Další
toxikologické Například interakce, toxicita pro
údaje
specifické cílové orgány, není-li
uvedena výše apod.

Nepovinně

Nepovinně

Nepovinně
Nepovinně

Nepovinně
Nepovinně
Nepovinně
Nepovinně

Nepovinně
Nepovinně

DOKUMENTACE, PŘÍLOHY
Přílohy k oznámení

Součástí oznámení mohou být jako Nepovinně
zdroj dalších informací poskytnuty
jakékoliv přílohy, jako například úplný
bezpečnostní list, štítek, návod k použití,
apod.
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Rozsah poskytovaných informací o detergentech
1. Osoba zodpovědná za uvedení detergentu, který má nebezpečné fyzikálně-chemické
vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví na trh, poskytne ministerstvu
informace v rozsahu přílohy č. 1 s tím, že součástí informace o složení budou jak
informace o látkách klasifikovaných jako nebezpečné, tak i o složkách uvedených
v datovém listu.
2. Osoba zodpovědná za uvedení detergentu, který nemá nebezpečné fyzikálně-chemické
vlastnosti nebo vlastnosti ovlivňující zdraví na trh poskytne informace v rozsahu
stanovených níže.

Poskytovaná informace Poznámka/upřesnění

Informace je
poskytována
povinně/nepovinně

IDENTIFIKACE DETERGENTU A OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA UVEDENÍ NA TRH
název Uvede se obchodní název detergentu, Povinně
pod kterým je uváděn na trh ČR.
Bod 1.1. části první
a druhé přílohy č. 2
vyhlášky
Příslušné určené použití Uvede
se
stručná
informace Nepovinně
detergentu
o příslušném určeném detergentu, pod
kterým má být uváděn na trh.
Postavení
osoby Uvede se, zda-li je osoba zodpovědná za Povinně
zodpovědné za uvedení uvedení na trh výrobce, dovozce, nebo Bod 1.2. části první
na trh v distribučním distributor detergentu.
a druhé přílohy č. 2
řetězci
vyhlášky
Informace o právnické Uvede se obchodní název právnické Povinně
nebo podnikající fyzické nebo jméno podnikající fyzické osoby Bod 1.2. části první
osobě zodpovědné za včetně adresy sídla nebo místa a druhé přílohy č. 2
uvedení na trh
podnikání.
vyhlášky
Identifikace kontaktní Identifikace kontaktní osoby zahrnuje Povinně
se
uvede
osoby nebo osob
informace o jménu a příjmení, alespoň jedna kontaktní
kontaktním telefonním čísle a adrese osoba
Bod 1.2. části první
elektronické pošty.
a druhé přílohy č. 2
vyhlášky
Další údaje
Doplňující
informace,
například Nepovinně
internetová
adresa,
informace
o dodavateli směsi, není-li totožný
s osobou poskytující informace podle
§ 22 zákona.
Odkaz nebo odkazy na Poskytnou se odkazy na nouzové Nepovinně
nouzové
informační informační služby poskytující informace
služby
při ohrožení života a zdraví, mimo
Toxikologické informační středisko.
Obchodní
detergentu
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INFORMACE O SLOŽENÍ SMĚSI
Chemická
charakteristika
detergentu
Složení detergentu

Další údaje

Obecný popis o detergentu.

Nepovinně

Výrobce, který uvádí na trh Evropské
unie na území České republiky
detergent uvede všechny přísady včetně
rozpětí
hmotnostních
procent
odpovídající
jejich
zastoupení
v detergentu podle požadavků přílohy
VII části C nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004
v platném znění.
Distributor, který na území České
republiky uvádí na trh detergent z jiného
členského státu Evropské unie uvede
informace
o
složení
zveřejněné
výrobcem detergentu podle požadavků
přílohy VII části D nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004
v platném znění.

Povinně
Bod 2.1. části první
a druhé přílohy č. 2
vyhlášky

Uvedou se další údaje týkající se složení Nepovinně
detergentu.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI
Skupenství při 20 °C

Nepovinně

Barva

Nepovinně

Zápach (vůně)

Nepovinně

Hodnota pH

Nepovinně

DOKUMENTACE, PŘÍLOHY
Přílohy k oznámení

Adresa v síti
(URL adresa)

Součástí oznámení mohou být jako Nepovinně
zdroj dalších informací poskytnuty
jakékoliv přílohy, jako například štítek,
nebo uveřejněný datový list, apod.
WWW Uvede se URL adresa s informacemi Nepovinně
o složení detergentu podle přílohy VII,
části D nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 2004/648/ES, v platném
znění.
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