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Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o biocidech) 

 

Navrhovaný právní předpis  

(resp. jiný právní předpis) 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, odst., 
písm.. apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení  
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 

písm. a) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

dodávají biocidní přípravek na trh na území 

České republiky 

a) na vyžádání Ministerstva zdravotnictví (dále 

jen „ministerstvo“) poskytnou model nebo 

návrh balení, označení nebo příbalové 

informace ), 

32012R0528 Čl. 69 odst. 3 

písm. a) 

Členské státy mohou požadovat: 

a) poskytnutí modelů nebo návrhů balení, 

označení nebo příbalových informací; 

§ 2 odst. 1 

písm. b) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

dodávají biocidní přípravek na trh na území 

České republiky 

b) zajistí, aby biocidní přípravek byl označen v 

českém jazyce, včetně příbalových informací 

32012R0528 Čl. 69 odst. 3 

písm. b) 

Členské státy mohou požadovat: 

b) aby biocidní přípravky dodávané na trh na 

jejich území byly označeny v jejich úředním 

jazyce nebo úředních jazycích. 

§ 2 odst. 1 

písm. c) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

dodávají biocidní přípravek na trh na území 

České republiky 

c) zajistí, aby biocidní přípravek byl 

klasifikován, označován a balen podle čl. 69 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

528/2012 ) (dále jen „nařízení o biocidech“), 

nejedná-li se o biocidní přípravek podle § 13 

odst. 1. 

32012R0528 Čl. 69 odst. 1 Držitelé povolení zajistí, aby biocidní přípravky 

byly klasifikovány, baleny a označovány v 

souladu se schváleným souhrnem vlastností 

biocidního přípravku, zejména se standardními 

větami o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné 

zacházení podle čl. 22 odst. 2 písm. i), a v 

souladu se směrnicí 1999/45/ES a případně s 

nařízením (ES) č. 1272/2008. 

Přípravky, které mohou být mylně považovány 

za potravinu včetně nápojů, nebo krmivo, se 

navíc balí tak, aby se minimalizovala 
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pravděpodobnost takové záměny. Přípravky, 

které jsou přístupné široké veřejnosti, obsahují 

složky, které odrazují od jejich konzumace, a 

zejména nesmí být lákavé pro děti. 

 

§ 2 odst. 2 

písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

předkládají ministerstvu žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné 

uznání vnitrostátního povolení biocidního 

přípravku, předloží ministerstvu 

 

a) žádost o povolení v českém jazyce 

 

32012R0528 Čl. 20 odst. 2 Přijímající příslušný orgán může požadovat, 

aby žádosti o vnitrostátní povolení byly 

předkládány v jednom nebo více úředních 

jazycích členského státu, ve kterém se tento 

příslušný orgán nachází. 

§ 2 odst. 2 

písm. b) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

předkládají ministerstvu žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné 

uznání vnitrostátního povolení biocidního 

přípravku, předloží ministerstvu 

 

b) dokumentaci předkládanou k žádosti o 

povolení v českém jazyce; listiny, které jsou 

součástí dokumentace a byly vyhotoveny v 

jiném než českém jazyce, se musí předložit v 

originálním znění a současně v úředně 

ověřeném překladu do českého jazyka5), 

32012R0528 Čl. 20 odst. 2 Přijímající příslušný orgán může požadovat, 

aby žádosti o vnitrostátní povolení byly 

předkládány v jednom nebo více úředních 

jazycích členského státu, ve kterém se tento 

příslušný orgán nachází. 

§ 2 odst. 2 

písm. c) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

předkládají ministerstvu žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné 

uznání vnitrostátního povolení biocidního 

přípravku, předloží ministerstvu 

 

c) souhrn vlastností biocidního přípravku v 

32012R0528 Čl. 20 odst. 3 K žádostem o povolení Unie podávaným 

v souladu s článkem 43 žadatel předkládá 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle 

odst. 1 písm. a) bodu ii) tohoto článku 

v jednom z úředních jazyků Unie, které 

hodnotící příslušný orgán akceptuje, při podání 

žádosti a ve všech úředních jazycích Unie před 
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českém jazyce povolením biocidního přípravku. 

§ 2 odst. 2 

písm. d) 

Právnické a podnikající fyzické osoby, které 

předkládají ministerstvu žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o vzájemné 

uznání vnitrostátního povolení biocidního 

přípravku předloží ministerstvu 

 

d) ověřený překlad povolení uděleného 

referenčním členským státem v českém jazyce 

32012R0528 Čl. 33 odst. 1 Žadatelé, kteří chtějí požádat o následné 

vzájemné uznání vnitrostátního povolení 

biocidního přípravku již uděleného v jednom 

členském státě podle článku 17 (dále jen 

„referenční členský stát“) v jiném členském 

státě nebo ve více členských státech (dále jen 

„dotyčné členské státy“) předloží všem 

příslušným orgánům dotyčných členských států 

žádost, která obsahuje překlady vnitrostátního 

povolení uděleného referenčním členským 

státem do toho z úředních jazyků dotyčného 

členského státu, který tento stát může 

vyžadovat. 

§ 4  Státní správu v oblasti účinných látek, dodávání 

a používání biocidních přípravků a v oblasti 

dodávání ošetřených předmětů vykonávají 

 

a) ministerstvo, 

b) Ministerstvo životního prostředí, 

c) Ministerstvo zemědělství, 

d) krajské hygienické stanice, 

e) Česká inspekce životního prostředí, 

f) orgány Celní správy České republiky 

(dále jen „orgány celní správy“), 

g) Ministerstvo obrany, 

h) Ministerstvo vnitra. 

32012R0528 Čl. 81 odst. 1 Členské státy určí příslušný orgán nebo 

příslušné orgány odpovědné za uplatňování 

tohoto nařízení. 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly 

dostatečný počet náležitě kvalifikovaných 

a zkušených pracovníků, aby povinnosti 

stanovené v tomto nařízení mohly být plněny 

účinným a efektivním způsobem. 

§ 5 odst.1 

písm. a) 

Ministerstvo 

a) rozhoduje o povolení biocidního 

přípravku zjednodušeným postupem podle čl. 

26 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 26 odst. 3 a 

4 

3. Hodnotící příslušný orgán do 90 dnů od 

přijetí žádosti povolí biocidní přípravek, pokud 

shledá, že přípravek splňuje podmínky 

stanovené v článku 25. 

  

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 
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žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 90 dnů od 

obdržení doplňujících informací povolí 

biocidní přípravek, pokud na základě 

předložených doplňujících informací shledá, že 

přípravek splňuje podmínky stanovené v článku 

25. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech, kdy byl 

zaplacen poplatek, je navrácena část poplatku 

uhrazeného v souladu s článkem 80 odst. 2. 

§ 5 odst.1 

písm. b) 

Ministerstvo 

b) podle čl. 27 odst. 1 nařízení o biocidech 

přijímá oznámení o uvedení na trh na území 

České republiky biocidního přípravku 

povoleného zjednodušeným postupem v jiném 

členském státě, přijímá informaci o oznámení 

nebo žádosti podané v referenčním členském 

státě podle čl. 6, 7 a 8 prováděcího nařízení 

Komise (EU) č. 354/2013 a přijímá revidovaný 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

354/2013; spor podle čl. 27 odst. 2 nařízení o 

biocidech postupuje koordinační skupině, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 1 nařízení 528/2012 

1. Biocidní přípravek povolený podle článku 26 

lze dodávat na trh ve všech členských státech, 

aniž by bylo nutné vzájemné uznání. Držitel 

povolení však učiní oznámení každému 

členskému státu nejpozději 30 dní před 

uvedením biocidního přípravku na trh na území 

tohoto členského státu a pro označení přípravku 

použije úřední jazyk či jazyky tohoto členského 

státu, nestanoví-li dotyčný členský stát jinak. 

Čl. 27 odst. 2 nařízení 528/2012 

2. Domnívá-li se jiný členský stát, než členský 

stát, v němž se nachází hodnotící příslušný 

orgán, že biocidní přípravek povolený podle 

článku 26 nebyl oznámen nebo označen v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo 

nesplňuje požadavky článku 25, může 
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32013R0354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

 

 

Čl. 8 

záležitost postoupit koordinační skupině 

zřízené podle čl. 35 odst. 1. Obdobně se použijí 

čl. 35 odst. 3 a článek 36. 

Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat 

se, že biocidní přípravek povolený podle článku 

26 nesplňuje kritéria stanovená v článku 25 a 

nebylo-li dosud přijato rozhodnutí podle článků 

35 a 36, může tento členský stát prozatímně 

omezit či zakázat dodávání na trh nebo 

používání takového přípravku na svém území. 

 

Čl. 6 odst. 1 

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce předloží 

současně všem dotčeným členským státům 

oznámení v souladu s článkem 5 a v každém z 

těchto členských států zaplatí poplatek, který je 

třeba zaplatit v souladu s čl. 80 odst. 2 nařízení 

(EU) č. 528/2012 

 

Čl. 7 odst. 1 

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce předloží 

současně všem dotčeným členským státům 

žádost v souladu s článkem 5. 

 

Čl. 8 odst. 1 

1. Držitel povolení nebo jeho zástupce předloží 

současně všem dotčeným členským státům 

žádost v souladu s článkem 5. 

§ 5 odst.1 

písm. c) 

Ministerstvo 

c) rozhoduje o přijetí, prodloužení nebo 

zrušení prozatímního omezení nebo zákazu 

dodávání nebo používání biocidního přípravku 

povoleného zjednodušeným postupem v jiném 

32012R0528 Čl. 27 odst. 2 2. Domnívá-li se jiný členský stát, než členský 

stát, v němž se nachází hodnotící příslušný 

orgán, že biocidní přípravek povolený podle 

článku 26 nebyl oznámen nebo označen v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo 
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členském státě podle čl. 27 odst. 2 nařízení o 

biocidech, 

nesplňuje požadavky článku 25, může 

záležitost postoupit koordinační skupině 

zřízené podle čl. 35 odst. 1. Obdobně se použijí 

čl. 35 odst. 3 a článek 36. 

Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat 

se, že biocidní přípravek povolený podle článku 

26 nesplňuje kritéria stanovená v článku 25 a 

nebylo-li dosud přijato rozhodnutí podle článků 

35 a 36, může tento členský stát prozatímně 

omezit či zakázat dodávání na trh nebo 

používání takového přípravku na svém území. 

§ 5 odst.1 

písm. d) 

Ministerstvo 

d) podle čl. 30, 33, 34, 35, 36 a 37 nařízení 

o biocidech rozhoduje o vnitrostátním povolení 

biocidního přípravku nebo o jeho obnovení 

podle čl. 31 nařízení o biocidech nebo podle čl. 

5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 492/2014, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 1 nařízení 528/2012 

1. Přijímající příslušný orgán rozhodne, do 365 

dnů po schválení žádosti podle článku 29, zda 

udělí povolení podle článku 19. Zohlední 

případně výsledky srovnávacího posouzení 

provedeného podle článku 23. 

 

Čl. 33 odst. 2 nařízení 528/2012 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

Čl. 34 odst. 4 nařízení 528/2012 

4. Referenční členský stát žádost schválí v 

souladu s čl. 29 odst. 2 a 3 a informuje o tom 

žadatele a dotyčné členské státy. 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

referenční členský stát žádost, navrhne zprávu o 
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Čl. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 37 

 

posouzení podle článku 30 a zašle svou zprávu 

o posouzení a souhrn vlastností biocidního 

přípravku dotyčným členským státům a 

žadateli. 

 

Čl. 35 odst. 3 nařízení 528/2012 

3. V rámci koordinační skupiny všechny 

členské státy uvedené v odstavci 2 tohoto 

článku vynaloží veškeré úsilí k dosažení 

dohody o opatřeních, která je třeba přijmout. 

Poskytnou žadateli příležitost vyjádřit své 

stanovisko. Dosáhnou-li dohody do 60 dnů od 

sdělení sporných bodů podle odstavce 2 tohoto 

článku, referenční členský stát zaznamená 

dohodu všech dotyčných členských států do 

registru biocidních přípravků. Postup se poté 

považuje za ukončený a referenční členský stát 

a každý dotyčný členský stát povolí biocidní 

přípravek v souladu s čl. 33 odst. 3 nebo čl. 34 

odst. 6. 

 

Čl. 36 odst. 4 nařízení 528/2012 

4. Rozhodnutí podle odstavce 3 je určeno všem 

členským státům a sdělí se pro informaci 

žadateli a případně držiteli povolení. Dotyčné 

členské státy a referenční členský stát do 30 

dnů od oznámení rozhodnutí povolení udělí, 

zamítnou jeho udělení nebo jej zruší či změní 

podle potřeby jeho podmínky tak, aby bylo v 

souladu s rozhodnutím. 

 

Čl. 37 nařízení 528/2012 

1. Odchylně od čl. 32 odst. 2 může jakýkoliv 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotyčný členský stát navrhnout zamítnutí 

povolení nebo úpravu podmínek povolení, jež 

má být uděleno, pokud tento krok může 

odůvodnit: 

a) ochranou životního prostředí; 

b) veřejným pořádkem nebo veřejnou 

bezpečností; 

c) ochranou zdraví a života lidí, zejména pokud 

jde o zranitelné skupiny, a ochranou zvířat a 

rostlin; 

d) ochranou národního bohatství umělecké, 

historické nebo archeologické hodnoty nebo 

e) skutečností, že cílový organismus není 

přítomen ve škodlivých množstvích; 

Kterýkoliv z dotyčných členských států může 

zejména v souladu s prvním pododstavcem 

navrhnout zamítnutí udělení povolení nebo 

úpravu podmínek povolení, jež má být uděleno 

pro biocidní přípravek obsahující účinnou 

látku, na niž se vztahuje čl. 5 odst. 2 nebo čl. 

10 odst. 1. 

 2. Dotyčný členský stát sdělí žadateli podrobné 

odůvodnění své žádosti o tuto odchylku podle 

odstavce 1 a usiluje o dosažení dohody o 

navrhované odchylce se žadatelem. 

Pokud dotyčný členský stát není schopen 

dosáhnout dohody se žadatelem nebo pokud od 

něj neobdrží odpověď do 60 dnů od 

provedeného sdělení, informuje Komisi. 

Komise v tomto případě: 

a) může požádat agenturu o stanovisko k 

vědeckým nebo technickým otázkám 

vzneseným žadatelem nebo dotyčným 
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Čl. 31 

 

 

 

 

 

členským státem; 

b) přijme rozhodnutí o odchylce postupem pro 

přezkum podle čl. 82 odst. 3. 

Rozhodnutí Komise je určeno dotyčnému 

členskému státu a Komise o něm uvědomí 

žadatele. 

Dotyčný členský stát přijme nezbytné kroky k 

tomu, aby zajistil soulad s rozhodnutím Komise 

do 30 dnů po jeho oznámení. 

3. Pokud Komise nepřijala rozhodnutí podle 

odstavce 2 v 90denní lhůtě poté, co byla 

informována v souladu s odst. 2 druhým 

pododstavcem, dotyčný členský stát může 

uplatnit odchylku navrženou podle odstavce 1. 

Zatímco probíhá postup podle tohoto článku, je 

povinnost členských států povolit biocidní 

přípravek během tří let ode dne schválení, 

uvedená v čl. 89 odst. 3 prvním pododstavci, 

dočasně pozastavena. 

4. Odchylně od čl. 32 odst. 2 může členský stát 

zamítnout udělení povolení pro přípravky typu 

15, 17 a 20 z důvodu dobrých životních 

podmínek zvířat. Členské státy neprodleně 

informují další členské státy a Komisi o 

jakémkoliv rozhodnutí přijatém v tomto ohledu 

a o jeho odůvodnění. 

 

Čl. 31 

Obnovení vnitrostátního povolení 

1. Žádost předložená držitelem povolení, který 

chce požádat o obnovení vnitrostátního 

povolení pro jeden nebo více typů přípravků, 

nebo taková žádost předložená jeho jménem, 
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musí být podána přijímajícímu příslušnému 

orgánu alespoň 550 dní před skončením 

platnosti povolení. Pokud se žádá o obnovení 

povolení pro více typů přípravků, žádost se 

předkládá nejméně 550 dní před datem 

skončení platnosti, které nastane nejdříve. 

2. Přijímající příslušný orgán vnitrostátní 

povolení obnoví, jsou-li stále splněny 

podmínky stanovené v článku 19. Zohlední 

případně výsledky srovnávacího posouzení 

provedeného podle článku 23. 

3. Při žádosti o obnovení žadatel předkládá: 

a) aniž je dotčen čl. 21 odst. 1, všechny 

příslušné údaje vyžadované podle článku 20, 

které získal od udělení prvotního povolení nebo 

případně jeho předchozího obnovení, a 

b) své posouzení, zda jsou závěry prvotního 

nebo předchozího posouzení biocidního 

přípravku nadále v platnosti a jakékoliv 

podpůrné informace. 

4. Přijímající příslušný orgán informuje 

žadatele o poplatcích splatných podle článku 80 

odst. 2 a zamítne žádost, pokud žadatel 

nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této 

skutečnosti žadatele informuje. 

Po obdržení poplatků splatných podle článku 

80 odst. 2 přijímající příslušný orgán přijme 

žádost a informuje o tom žadatele, přičemž 

uvede datum přijetí. 

5. Na základě posouzení dostupných informací 

a vzhledem k nutnosti přezkoumat závěry 

prvotního hodnocení žádosti o povolení, nebo 

případně předchozího obnovení, rozhodne 
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32014R0492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 5 

 

přijímající příslušný orgán do 90 dnů od přijetí 

žádosti podle odstavce 4, zda je s ohledem na 

současné vědecké poznatky nutné úplné 

hodnocení žádosti o obnovení, přičemž vezme 

v úvahu všechny typy přípravků, pro něž je 

obnovení požadováno. 

6. Pokud přijímající příslušný orgán rozhodne, 

že je úplné hodnocení žádosti nutné, rozhodne 

o obnovení povolení poté, co provede 

hodnocení žádosti podle čl. 30 odst. 1, 2 a 3. 

Pokud přijímající příslušný orgán rozhodne, že 

úplné hodnocení žádosti nutné není, rozhodne o 

obnovení povolení do 180 dnů ode dne přijetí 

žádosti podle odstavce 4 tohoto článku. 

7. Pokud z důvodů, které držitel vnitrostátního 

povolení nemůže ovlivnit, není rozhodnutí o 

obnovení tohoto povolení přijato před 

skončením jeho platnosti, přijímající příslušný 

orgán toto povolení obnoví na dobu nezbytnou 

k dokončení hodnocení. 

 

Čl. 5 

Rozhodnutí o obnovení povolení 

 1. Do 90 dnů od obdržení zprávy o posouzení a 

návrhu souhrnu vlastností biocidního přípravku 

a v souladu s článkem 6 dotyčné členské státy 

schválí souhrn vlastností biocidního přípravku, 

případně s výjimkou rozdílů uvedených v čl. 1 

odst. 3 písm. a), a toto schválení zanesou do 

registru biocidních přípravků. 

Referenční členský stát zapíše schválený 

souhrn vlastností biocidního přípravku a 

závěrečnou zprávu o posouzení biocidního 
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přípravku do registru biocidních přípravků 

spolu s jakýmikoli podmínkami, jimž podléhá 

dodávání biocidního přípravku či kategorie 

biocidních přípravků na trh nebo jejich 

používání. 

2. Do 30 dnů od dosažení dohody obnoví 

referenční členský stát a každý dotyčný členský 

stát povolení v souladu se schváleným 

souhrnem vlastností biocidního přípravku. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 23 odst. 6 

nařízení (EU) č. 528/2012, povolení se 

obnovuje na dobu nejvýše 10 let. 

3. Aniž je dotčen článek 7, není-li dosaženo 

dohody do 90 dnů, může každý členský stát, 

který schválil souhrn vlastností biocidního 

přípravku uvedených v odstavci 1, povolení 

obnovit. 

4. Pokud z důvodů, které držitel povolení 

nemůže ovlivnit, není rozhodnutí o obnovení 

uvedeného povolení přijato před skončením 

jeho platnosti, příslušný orgán toto povolení 

obnoví na dobu nezbytnou k dokončení 

hodnocení. 

§ 5 odst. 1 

písm. e) 

Ministerstvo 

e) rozhoduje o změně a zrušení povolení 

biocidního přípravku v souladu s rozhodnutím 

Evropské komise podle čl. 36 nařízení o 

biocidech, 

32012R0528 Čl. 36 1. Pokud členské státy uvedené v čl. 35 odst. 2 

nedosáhnou dohody v 60denní lhůtě stanovené 

v čl. 35 odst. 3, referenční členský stát 

okamžitě oznámí tuto skutečnost Komisi a 

poskytne jí podrobné vyjádření k bodům, ve 

kterých členské státy nebyly schopny dosáhnout 

dohody, a důvody jejich neshody. Kopie 

vyjádření se zasílá dotyčným členským státům, 

žadateli a případně držiteli povolení. 

2. Komise může požádat agenturu o stanovisko 
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k vědeckým nebo technickým otázkám 

vzneseným členskými státy. V případech, kdy 

Komise nežádá agenturu o stanovisko, 

poskytne žadateli a případně držiteli povolení 

možnost podat do 30 dnů písemné připomínky. 

3. Komise přijme prostřednictvím prováděcích 

aktů rozhodnutí v dané záležitosti. Tyto 

prováděcí akty se přijímají přezkumným 

postupem podle čl. 82 odst. 3. 

4. Rozhodnutí podle odstavce 3 je určeno všem 

členským státům a sdělí se pro informaci 

žadateli a případně držiteli povolení. Dotyčné 

členské státy a referenční členský stát do 30 

dnů od oznámení rozhodnutí povolení udělí, 

zamítnou jeho udělení nebo jej zruší či změní 

podle potřeby jeho podmínky tak, aby bylo v 

souladu s rozhodnutím. 

§ 5 odst. 1 

písm. f) 

Ministerstvo 

f) podle čl. 48, 49 a 50 nařízení o 

biocidech rozhoduje o změně a zrušení 

povolení biocidního přípravku; podle čl. 52 

nařízení o biocidech rozhoduje o poskytnutí 

odkladné lhůty pro dodání na trh a používání 

stávajících zásob biocidního přípravku, 

32012R0528 Čl. 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 48 

1. Aniž je dotčen článek 23, příslušný orgán 

členského státu nebo, v případě povolení Unie, 

Komise kdykoliv zruší nebo změní jimi 

udělené povolení, pokud usoudí, že: 

a) nejsou splněny podmínky uvedené v článku 

19, nebo případně v článku 25; 

b) povolení bylo uděleno na základě falešných 

nebo zavádějících informací nebo 

c) držitel povolení nedodržel své povinnosti 

podle tohoto povolení nebo tohoto nařízení. 

2. Pokud příslušný orgán nebo, v případě 

povolení Unie, Komise zamýšlí zrušit nebo 

změnit povolení, informuje o tom držitele 

povolení a poskytne mu možnost předložit ve 

stanovené lhůtě připomínky nebo doplňující 
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Čl. 49 

 

 

 

 

 

 

Čl. 50 

 

 

 

 

informace. Hodnotící příslušný orgán, nebo, v 

případě povolení Unie, Komise tyto 

připomínky odpovídajícím způsobem zohlední 

při finalizaci svého rozhodnutí. 

3. Pokud příslušný orgán nebo, v případě 

povolení Unie, Komise zruší nebo změní 

povolení v souladu s odstavcem 1, neprodleně 

to oznámí držiteli povolení, příslušným 

orgánům ostatních členských států a případně 

Komisi. 

Příslušné orgány, které v rámci postupu pro 

vzájemné uznávání vydaly povolení pro 

biocidní přípravky, pro které bylo povolení 

zrušeno nebo změněno, tato povolení do 120 

dnů od oznámení zruší nebo změní a tuto 

skutečnost oznámí Komisi. 

V případě, že se příslušné orgány některých 

členských států neshodnou, pokud jde o 

vnitrostátní povolení podléhající vzájemnému 

uznávání, uplatní se obdobně postupy 

stanovené v článcích 35 a 36. 

Čl. 49 

Na základě odůvodněné žádosti držitele 

povolení příslušný orgán, který udělil 

vnitrostátní povolení, nebo, v případě povolení 

Unie, Komise povolení zruší. Pokud se tato 

žádost týká povolení Unie, předloží se 

agentuře. 

Čl. 50 

1. Změny podmínek týkající se povolení 

provede pouze příslušný orgán, který dotyčný 

biocidní přípravek povolil, nebo, v případě 

povolení Unie, Komise. 
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Čl. 52 

 

Držitel povolení, který si přeje změnit jakékoliv 

informace předložené v souvislosti s původní 

žádostí o povolení přípravku předloží žádost 

příslušným orgánům dotyčných členských států, 

které daný biocidní přípravek povolily, nebo, v 

případě povolení Unie, agentuře. Tyto příslušné 

orgány rozhodnou, nebo, v případě povolení 

Unie, agentura přezkoumá a Komise rozhodne, 

zda jsou splněny podmínky článku 19 nebo 

případně článku 25 a zda je třeba změnit 

podmínky povolení. 

Spolu s žádostí se uhradí poplatky podle čl. 80 

odst. 1 a odst. 2. 

3. Změny již vydaného povolení se dělí na 

následující kategorie: 

a) administrativní změna; 

b) nevýznamná změna nebo 

c) významná změna. 

Článek 52 

Aniž je dotčen článek 89, pokud příslušný 

orgán nebo, v případě biocidního přípravku 

povoleného na úrovni Unie, Komise zruší nebo 

změní povolení nebo rozhodne, že ho 

neobnoví, poskytne odkladnou lhůtu pro 

odstranění, dodání na trh a používání 

stávajících zásob s výjimkou případů, kdy by 

pokračující dodávání biocidního přípravku na 

trh nebo jeho používání představovalo 

nepřijatelné riziko pro zdraví lidí nebo zvířat 

nebo pro životní prostředí. 

Tato odkladná lhůta nepřesáhne 180 dní v 

případě dodávání stávajících zásob dotyčných 

biocidních přípravků na trh a dalších nejvýše 
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180 dní v případě odstraňování a používání 

těchto zásob. 

§5 odst. 1 

písm. g) 

Ministerstvo 

g) podle čl. 44 odst. 5 nařízení o biocidech 

navrhuje Evropské komisi podmínky povolení 

Unie platné na území České republiky, nebo 

podává návrh Evropské komisi, aby se povolení 

Unie nevztahovalo na území České republiky; 

za tím účelem si vyžádá stanovisko od 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zemědělství, 

32012R0528 Čl. 44 odst. 5 5. Po obdržení stanoviska vypracovaného 

agenturou Komise přijme buď prováděcí 

nařízení, jímž uděluje povolení Unie pro 

biocidní přípravek, nebo prováděcí rozhodnutí, 

v němž se uvede, že se povolení Unie pro 

biocidní přípravek neuděluje. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 82 odst. 3.  

Komise na žádost členského státu rozhodne, že 

se upraví některé podmínky povolení Unie 

konkrétně pro území tohoto členského státu 

nebo že se povolení Unie nebude vztahovat na 

území tohoto státu, pokud lze takovou žádost 

odůvodnit jedním nebo více důvody uvedenými 

v čl. 37 odst. 1. 

§5 odst. 1 

písm. h) 

Ministerstvo 

h) rozhoduje o povolení, změně a zrušení 

povolení souběžného obchodu pro biocidní 

přípravek podle čl. 53 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 53 1. Příslušný orgán členského státu (dále jen 

"zavádějící členský stát") udělí na žádost 

žadatele povolení k souběžnému obchodu pro 

biocidní přípravek, který je povolen v jiném 

členském státě (dále jen "členský stát původu"), 

aby byl dodán na trh a používán v zavádějícím 

členském státě, pokud v souladu s odstavcem 3 

rozhodne, že biocidní přípravek je shodný s 

biocidním přípravkem, jenž je v zavádějícím 

členském státě již povolen (dále jen "referenční 

přípravek"). 

Žadatel, který zamýšlí uvést biocidní přípravek 

na trh v zavádějícím členském státě, předloží 

žádost o povolení k souběžnému obchodu 

příslušnému orgánu zavádějícího členského 

státu. 
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Spolu s žádostí se předloží informace uvedené 

v odstavci 4 a všechny další informace 

nezbytné k prokázání toho, že biocidní 

přípravek je shodný s referenčním přípravkem 

vymezeným v odstavci 3. 

2. Pokud příslušný orgán zavádějícího 

členského státu rozhodne, že biocidní přípravek 

je shodný s referenčním přípravkem, udělí 

povolení k souběžnému obchodu do 60 dnů od 

obdržení poplatků splatných podle čl. 80 odst. 

2. Příslušný orgán členského státu dovozu si 

může u příslušného orgánu členského státu 

původu vyžádat doplňující informace nezbytné 

ke zjištění toho, zda je přípravek shodný s 

referenčním přípravkem. Příslušný orgán 

členského státu původu poskytne požadované 

informace do 30 dnů od obdržení žádosti. 

3. Biocidní přípravek je považován za 

přípravek shodný s referenčním přípravkem 

pouze tehdy, jsou-li splněny všechny tyto 

podmínky: 

a) přípravky byly vyrobeny stejnou společností 

nebo přidruženým podnikem nebo v rámci 

licence vztahující se na tentýž výrobní postup; 

b) jejich specifikace a obsah, pokud jde o 

účinné látky, jakož i typ složení, jsou shodné; 

c) jsou stejné, pokud jde o obsažené látky jiné 

než účinné, a 

d) jsou buď stejné, nebo rovnocenné, pokud jde 

o rozměry balení, materiál nebo formu, a to co 

se týče potenciálního nepříznivého dopadu na 

bezpečnost přípravku z hlediska zdraví lidí či 

zvířat nebo životního prostředí. 
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4. Žádost o povolení k souběžnému obchodu 

obsahuje tyto informace a položky: 

a) název a číslo povolení biocidního přípravku 

v členském státě původu; 

b) název a adresu příslušného orgánu v 

členském státě původu; 

c) jméno (název) a adresu držitele povolení v 

členském státě původu; 

d) původní označení a návod k použití, s nimiž 

je biocidní přípravek distribuován v členském 

státě původu, pokud to příslušný orgán 

zavádějícího členského státu považuje za 

nezbytné pro účely přezkumu; 

e) jméno (název) a adresu žadatele; 

f) název, jímž bude biocidní přípravek určený k 

distribuci v zavádějícím členském státě 

označen; 

g) návrh označení biocidního přípravku, jenž 

má být dodán na trh v zavádějícím členském 

státě, v úředním jazyce nebo úředních jazycích 

zavádějícího členského státu, pokud tento 

členský stát nestanoví jinak; 

h) vzorek biocidního přípravku určeného k 

zavedení, pokud to příslušný orgán 

zavádějícího členského státu považuje za 

nezbytné; 

i) název a číslo povolení referenčního přípravku 

v zavádějícím členském státě. 

Příslušný orgán zavádějícího členského státu 

může požadovat překlad příslušných částí 

původního návodu k použití uvedeného v 

písmeni d). 

5. Povolení k souběžnému obchodu stanoví 
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stejné podmínky pro dodání na trh a používání 

jako povolení referenčního přípravku. 

6. Povolení k souběžnému obchodu je platné po 

dobu, kdy je referenční přípravek povolen v 

zavádějícím členském státě. 

Požádá-li držitel povolení referenčního 

přípravku o zrušení povolení podle článku 49 a 

jsou-li nadále splněny požadavky podle článku 

19, skončí platnost povolení k souběžnému 

obchodu ke dni, kdy by za normálních 

okolností uplynula doba platnosti povolení 

referenčního přípravku. 

7. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení tohoto 

článku, použijí se pro biocidní přípravky 

dodané na trh na základě povolení k 

souběžnému obchodu obdobně články 47 až 50 

a kapitola XV. 

8. Příslušný orgán zavádějícího členského státu 

může povolení k souběžnému obchodu 

odejmout, je-li povolení zaváděného biocidního 

přípravku odejmuto v členském státě původu z 

důvodu bezpečnosti nebo účinnosti. 

§ 5 odst. 1 

písm. i) 

Ministerstvo 

i) rozhoduje o dočasném povolení pro 

dodávání biocidního přípravku na trh nebo jeho 

používání na území České republiky podle čl. 

55 nařízení o biocidech a o změně a zrušení 

těchto povolení, 

32012R0528 Čl. 55 1. Odchylně od článků 17 a 19 může příslušný 

orgán povolit, na dobu nepřesahující 180 dnů a 

pro omezené a kontrolované použití pod 

dohledem příslušného orgánu, dodávání na trh 

nebo používání biocidního přípravku, který 

nesplňuje podmínky pro povolení stanovené 

tímto nařízením, jestliže je takové opatření 

nezbytné z důvodu ohrožení veřejného zdraví, 

zdraví zvířat nebo životního prostředí, jež nelze 

zvládnout jinými prostředky. 

Příslušný orgán uvedený v prvním pododstavci 
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o svém opatření neprodleně informuje ostatní 

příslušné orgány a Komisi a zároveň ho 

odůvodní. Příslušný orgán neprodleně 

informuje ostatní příslušné orgány a Komisi o 

zrušení takového opatření. 

Komise po obdržení odůvodněné žádosti 

příslušného orgánu neprodleně prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodne, zda a za jakých 

podmínek lze opatření přijaté tímto příslušným 

orgánem prodloužit, a to na dobu nepřesahující 

550 dní. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 82 odst. 3. 

2. Příslušné orgány a Komise mohou odchylně 

od čl. 19 odst. 1 písm. a) a až do doby, než je 

účinná látka schválena, povolit biocidní 

přípravek, který obsahuje novou účinnou látku, 

na dobu nepřesahující tři roky. 

Takové dočasné povolení lze vydat, pouze 

pokud hodnotící příslušný orgán po 

vyhodnocení dokumentace v souladu s článkem 

8 předložil doporučení pro schválení nové 

účinné látky a pokud příslušné orgány, které 

obdržely žádost o dočasné povolení, nebo, v 

případě dočasného povolení Unie, agentura 

mají za to, že v případě daného biocidního 

přípravku se očekává, že bude v souladu s čl. 

19 odst. 1 písm. b), c) a d) při zohlednění 

faktorů uvedených v čl. 19 odst. 2. 

Pokud Komise rozhodne, že novou účinnou 

látku neschválí, příslušné orgány, které udělily 

dočasné povolení, nebo Komise uvedené 

povolení zruší. 

Jestliže Komise do uplynutí tříletého období 
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nepřijme rozhodnutí o schválení nové účinné 

látky, mohou příslušné orgány, které udělily 

dočasné povolení, nebo Komise prodloužit 

dočasné povolení na dobu nepřesahující jeden 

rok za předpokladu, že existují dostatečné 

důvody se domnívat, že účinná látka bude 

splňovat podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 

nebo případně podmínky stanovené v čl. 5 odst. 

2. Příslušné orgány, které prodloužily dočasné 

povolení, informují o takovém opatření ostatní 

příslušné orgány a Komisi. 

3. Odchylně od čl. 19 odst. 1 písm. a) může 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

dovolit členskému státu, aby povolil biocidní 

přípravek obsahujícího neschválenou účinnou 

látku, pokud je přesvědčena, že daná účinná 

látka je nezbytná v zájmu ochrany kulturního 

dědictví a že není k dispozici jiná vhodná 

alternativa. Tyto prováděcí akty se přijímají 

poradním postupem podle čl. 82 odst. 2. 

Členské státy, které si přejí získat tuto 

odchylku, požádají Komisi a poskytnou jí 

náležité odůvodnění. 

§ 5 odst. 1 

písm. j) 

Ministerstvo 

j) podle čl. 56 odst. 2 nařízení o biocidech 

přijímá oznámení o zamýšlených pokusech 

nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo 

vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní 

přípravek nebo neschválenou účinnou látku 

určenou výhradně pro použití v biocidním 

přípravku, a je oprávněno požadovat předložení 

dalších informací k posouzení vlivu 

nepovoleného biocidního přípravku nebo 

32012R0528 Čl. 56 odst. 2 2. Jakákoliv osoba zamýšlející provést pokus 

nebo zkoušku, které mohou zahrnovat nebo 

vést k uvolnění biocidního přípravku do 

životního prostředí nejdříve uvědomí příslušný 

orgán členského státu, v němž se pokus nebo 

zkouška uskuteční. Oznámení zahrnuje identitu 

biocidního přípravku nebo účinné látky, údaje o 

označování a dodávaná množství a všechny 

dostupné údaje o možných účincích na zdraví 

lidí nebo zvířat nebo o dopadu na životní 
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neschválené účinné látky na zdraví lidí nebo 

zvířat nebo na životní prostředí, 

prostředí. Příslušná osoba poskytne na vyžádání 

příslušných orgánů všechny další informace. 

§ 5 odst. 1 

písm. k) 

Ministerstvo 

k) podle čl. 56 odst. 3 nařízení o biocidech 

rozhoduje o povolení nebo zákazu provádění 

pokusů nebo zkoušek pro účely výzkumu nebo 

vývoje, které zahrnují nepovolený biocidní 

přípravek nebo neschválenou účinnou látku 

určenou výhradně pro použití v biocidním 

přípravku, 

32012R0528 Čl. 56 odst. 3 3. Jestliže mohou mít pokusy nebo zkoušky 

škodlivé, bezprostřední nebo opožděné účinky 

na zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, 

nebo na zdraví zvířat anebo mohou mít 

nepřijatelný nepříznivý dopad na člověka či 

zvířata nebo na životní prostředí, může je 

příslušný orgán buď zakázat, nebo povolit za 

podmínek, které považuje za nezbytné pro 

zabránění těmto následkům. Příslušný orgán o 

svém rozhodnutí neprodleně informuje Komisi 

a ostatní příslušné orgány. 

§ 5 odst. 1 

písm. l) 

Ministerstvo 

l) podle čl. 81 odst. 2 nařízení o biocidech 

poskytuje žadatelům a veškerým jiným 

zúčastněným stranám informace o 

povinnostech vyplývajících z tohoto zákona a z 

přímo použitelných předpisů Evropské unie 

upravujících dodávání biocidních přípravků na 

trh a jejich používání1), 

32012R0528 Čl. 81 odst. 2 2. Příslušné orgány poskytují žadatelům, 

zejména malým a středním podnikům, a 

veškerým jiným zúčastněným stranám 

poradenství ohledně jejich odpovědnosti a 

povinností podle tohoto nařízení. To zahrnuje 

poskytování poradenství ohledně možnosti 

úpravy požadavků na údaje podle článků 6 a 

20, o důvodech, na základě kterých lze tuto 

úpravu provést, a o tom, jakým způsobem 

připravit návrh. Jedná se o doplnění 

poradenství a pomoci, které poskytuje 

sekretariát agentury podle čl. 76 odst. 1 písm. 

d). 

Příslušné orgány mohou zejména poskytovat 

poradenství prostřednictvím kontaktních míst. 

Kontaktní místa, která byla zřízena podle 

nařízení (ES) č. 1907/2006, mohou sloužit i 

jako kontaktní místa podle tohoto nařízení. 

§ 5 odst. 1 

písm. m) 

Ministerstvo 

m) zastupuje Českou republiku v 

32012R0528 Čl. 35 odst. 1, 

čl. 75 odst. 2, 

Čl. 35 odst. 1 

1. Zřídí se koordinační skupina pro přezkum 
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koordinační skupině, ve Výboru pro biocidní 

přípravky a ve Stálém výboru pro biocidní 

přípravky zřízených nařízením o biocidech ), 

čl. 82 jakýchkoliv otázek jiných než záležitostí 

uvedených v článku 37, souvisejících s tím, zda 

biocidní přípravek, pro který byla podána 

žádost o vzájemné uznávání podle článku 33 

nebo 34, vyhovuje podmínkám pro udělení 

povolení stanoveným v článku 19. 

Všechny členské státy a Komise mají právo 

účastnit se práce koordinační skupiny. 

Agentura zajišťuje sekretariát této koordinační 

skupiny. 

Koordinační skupina přijme svůj jednací řád. 

Čl. 75 odst. 2 

2. Každý členský stát má právo jmenovat člena 

do Výboru pro biocidní přípravky. Členské 

státy mohou rovněž jmenovat náhradníka. 

Čl. 82 

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 

biocidní přípravky (dále jen "výbor"). Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 

182/2011. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se 

článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011. 

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se 

článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011. 

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise 

navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se 

čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 

182/2011. 

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se 

článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011. 

§ 5 odst. 1 

písm. n) 

Ministerstvo 

n) podává zprávy a plní informační 

povinnosti vůči Evropské komisi podle nařízení 

32012R0528 

 

Čl. 65 odst. 3, 

čl. 81 odst. 3 a 

čl. 88 

Čl. 65 odst. 3 

3. Od 1. září 2015 podávají členské státy 

Komisi každých pět let zprávu o provádění 
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o biocidech ), tohoto nařízení na svém území. Tato zpráva 

zahrnuje zejména: 

a) informace o výsledcích úředních kontrol 

prováděných v souladu s odstavcem 2; 

b) informace o veškerých otravách a případně 

nemocech z povolání v souvislosti s biocidními 

přípravky, zaměřené především na zranitelné 

skupiny, a konkrétní opatření přijatá ke snížení 

rizika budoucích případů; 

c) jakékoli informace o nepříznivých účincích 

na životní prostředí, k nimž došlo používáním 

biocidních přípravků; 

d) informace o používání nanomateriálů v 

biocidních přípravcích a jejich případných 

rizicích. 

Zprávy se předkládají do 30. června příslušného 

roku a zahrnují období do 31. prosince roku 

předcházejícího jejich předložení 

Zprávy se každoročně zveřejňují na příslušné 

internetové stránce Komise. 

Čl. 81 odst. 3 

3. Členské státy sdělí Komisi názvy a adresy 

určených příslušných orgánů a kontaktních 

míst, pokud jsou zřízena, do 1. září 2013. 

Členské státy neprodleně informují Komisi o 

jakýchkoliv změnách názvů a adres příslušných 

orgánů nebo kontaktních míst. 

Komise zpřístupní seznam příslušných orgánů a 

kontaktních míst veřejnosti. 

Čl. 88 

Má-li členský stát na základě nových důkazů 

oprávněné důvody domnívat se, že biocidní 

přípravek povolený v souladu s tímto nařízením 
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představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé 

riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných 

skupin, nebo zvířat, nebo pro životní prostředí, 

přestože byl povolen v souladu s tímto 

nařízením, může přijmout vhodná prozatímní 

opatření. Členský stát o tom neprodleně 

informuje Komisi a ostatní členské státy a 

uvede důvody svého rozhodnutí na základě 

nových důkazů. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů buď 

prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou 

v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby 

prozatímní opatření zrušil. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle čl. 82 

odst. 3. 

§ 5 odst. 1 

písm. o) 

Ministerstvo 

o) podle čl. 3 odst. 3 nařízení o biocidech 

předkládá Evropské komisi žádost o 

rozhodnutí, zda je látka považována za 

nanomateriál a zda se daný přípravek, nebo 

skupina přípravků považuje za biocidní 

přípravek nebo ošetřený předmět; za tím 

účelem je ministerstvo oprávněno požádat 

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

zemědělství o odbornou pomoc, 

32012R0528 Čl. 3 odst. 3 3. Komise může prostřednictvím prováděcích 

aktů na žádost členského státu rozhodnout, zda 

je látka považována za nanomateriál, zejména s 

ohledem na doporučení Komise 2011/696/EU 

ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu, 

a zda se daný přípravek nebo skupina přípravků 

považuje za biocidní přípravek nebo ošetřený 

předmět. Tyto prováděcí akty se přijímají 

přezkumným postupem podle čl. 82 odst. 3. 

§ 5 odst. 1 

písm. p) 

Ministerstvo 

p) předkládá Evropské komisi žádost o 

přezkum schválení účinné látky pro jeden nebo 

více typů přípravků za podmínek stanovených 

čl. 15 odst. 1 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 15 odst. 1 1. Komise může schválení účinné látky pro 

jeden nebo více typů přípravků kdykoliv 

přezkoumat, existují-li významné důvody pro 

to se domnívat, že podmínky uvedené v čl. 4 

odst. 1 nebo případně podmínky stanovené v čl. 

5 odst. 2 již nejsou plněny. Komise může 

rovněž přezkoumat schválení účinné látky pro 

jeden nebo více typů přípravků na žádost 
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členského státu, existují-li důvody pro to se 

domnívat, že použití účinné látky v biocidních 

přípravcích nebo ošetřených předmětech 

vzbuzuje významné obavy o bezpečnost těchto 

biocidních přípravků nebo ošetřených 

předmětů. Komise zveřejní informace o tom, že 

provádí přezkum a poskytne příležitost 

předložit připomínky. Komise tyto připomínky 

v průběhu přezkumu patřičně zohlední. 

Pokud se tyto domněnky potvrdí, Komise 

přijme prováděcí nařízení, kterým změní 

podmínky schválení účinné látky nebo kterým 

její schválení zruší. Uvedené prováděcí 

nařízení se přijme přezkumným postupem 

podle čl. 82 odst. 3. Použije se čl. 9 odst. 2. 

Komise o této skutečnosti informuje původní 

žadatele o schválení. 

V závažných, naléhavých a řádně 

odůvodněných případech přijme Komise 

postupem podle čl. 82 odst. 4 okamžitě 

použitelné prováděcí akty. 

§ 5 odst. 1 

písm. q) 

Ministerstvo 

q) informuje veřejnost o výhodách a 

rizicích biocidních přípravků a o způsobech 

minimalizace jejich použití v souladu s čl. 17 

odst. 5 nařízení o biocidech; za tím účelem je 

ministerstvo oprávněno požádat Ministerstvo 

životního prostředí a Ministerstvo zemědělství 

o odbornou pomoc, 

32012R0528 Čl. 17 odst. 5 5. Biocidní přípravky musí být používány v 

souladu s požadavky a podmínkami pro udělení 

povolení stanovenými v souladu s čl. 22 odst. 1 

a s požadavky na označování a balení 

stanovenými v článku 69. 

Správné použití zahrnuje racionální 

uplatňování kombinace fyzikálních, 

biologických, chemických nebo jiných opatření 

podle potřeby, jejichž prostřednictvím je 

použití biocidních přípravků omezeno na 

nezbytné minimum a jsou přijata vhodná 

preventivní opatření. 
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Členské státy přijmou potřebná opatření k 

tomu, aby veřejnosti poskytly příslušné 

informace o výhodách a rizicích biocidních 

přípravků a o způsobech minimalizace jejich 

použití. 

§ 5 odst. 1 

písm. r) 

Ministerstvo 

r) plní úkoly v oblasti ochrany důvěrnosti 

informací podle čl. 66 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 66 1. Na dokumenty, které uchovává agentura pro 

účely tohoto nařízení, se vztahuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu 

veřejnosti k dokumentům Evropského 

parlamentu, Rady a Komise(50) a pravidla 

správní rady agentury přijatá v souladu s čl. 118 

odst. 3 nařízení (ES) č. 1907/2006. 

2. Agentura a příslušné orgány odmítnou 

přístup k informacím, pokud by jejich 

poskytnutí narušilo ochranu obchodních zájmů 

nebo soukromí nebo bezpečnost dotčených 

osob. 

Za narušení ochrany obchodních zájmů nebo 

soukromí nebo bezpečnosti dotčených osob se 

obvykle považuje poskytnutí těchto informací: 

a) podrobné údaje o úplném složení biocidního 

přípravku; 

b) přesné množství účinné látky nebo 

biocidního přípravku vyráběných nebo 

dodávaných na trh, v tunách; 

c) informace o vazbách mezi výrobcem účinné 

látky a osobou odpovědnou za uvedení 

biocidního přípravku na trh nebo mezi osobou 

odpovědnou za uvedení biocidního přípravku 

na trh a jeho distributory; 

d) jména a adresy osob, které jsou zapojeny do 

zkoušek na obratlovcích. 
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Je-li však nutné přijmout naléhavá opatření na 

ochranu zdraví lidí a zvířat, bezpečnosti nebo 

životního prostředí nebo z jiných důvodů 

nadřazeného veřejného zájmu, agentura nebo 

příslušné orgány informace uvedené v tomto 

odstavci poskytne. 

3. Aniž je dotčen odstavec 2, po udělení 

povolení nesmí být v žádném případě odmítnut 

přístup k těmto informacím: 

a) jméno (název) a adresa držitele povolení; 

b) jméno (název) a adresa výrobce biocidního 

přípravku; 

c) jméno (název) a adresa výrobce účinné látky; 

d) obsah účinné látky nebo účinných látek v 

biocidním přípravku a název biocidního 

přípravku; 

e) fyzikální a chemické údaje týkající se 

biocidního přípravku; 

f) způsoby zneškodňování účinné látky nebo 

biocidního přípravku; 

g) souhrn výsledků zkoušek požadovaných 

podle článku 20 za účelem stanovení účinnosti 

přípravku a jeho účinků na člověka, zvířata a 

životní prostředí a v případě potřeby jeho 

schopnosti podporovat vytvoření rezistence; 

h) doporučené metody a preventivní opatření 

pro snížení nebezpečí při manipulaci, přepravě 

a používání, jakož i nebezpečí požáru nebo 

jiných nebezpečí; 

i) bezpečnostní listy; 

j) metody analýzy podle čl. 19 odst. 1 písm. c); 

k) způsoby odstraňování přípravku a jeho 

obalu; 
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l) postupy, které mají být dodržovány, a 

opatření, která mají být přijata, v případě 

rozlití, rozsypání nebo úniku; 

m) první pomoc a lékařská pomoc, které mají 

být poskytnuty v případě zranění osob. 

4. Každá osoba předkládající agentuře nebo 

příslušnému orgánu informace týkající se 

účinné látky nebo biocidního přípravku může 

pro účely tohoto nařízení požadovat, aby 

informace uvedené v čl. 67 odst. 3 nebyly 

zpřístupněny, a zároveň odůvodní, proč by 

poskytnutí informací mohlo poškodit její 

obchodní zájmy nebo obchodní zájmy 

kterékoliv jiné dotčené strany. 

§ 5 odst. 1 

písm. s) 

Ministerstvo 

s) podle čl. 88 nařízení o biocidech je 

oprávněno přijmout vhodné prozatímní 

opatření ohledně povoleného biocidního 

přípravku za účelem ochrany zdraví lidí, 

zejména u zranitelných skupin, jako jsou 

těhotné ženy a děti, zdraví zvířat nebo 

životního prostředí, pokud k tomu má 

ministerstvo oprávněné důvody; dále rozhoduje 

o prodloužení nebo zrušení prozatímního 

opatření, 

32012R0528 Čl. 88 Má-li členský stát na základě nových důkazů 

oprávněné důvody domnívat se, že biocidní 

přípravek povolený v souladu s tímto nařízením 

představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé 

riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných 

skupin, nebo zvířat, nebo pro životní prostředí, 

přestože byl povolen v souladu s tímto 

nařízením, může přijmout vhodná prozatímní 

opatření. Členský stát o tom neprodleně 

informuje Komisi a ostatní členské státy a 

uvede důvody svého rozhodnutí na základě 

nových důkazů. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů buď 

prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou 

v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby 

prozatímní opatření zrušil. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle čl. 82 

odst. 3. 

§ 5 odst. 1 Ministerstvo 32012R0528 Čl. 81 1. Členské státy určí příslušný orgán nebo 
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písm. t) t) plní další úkoly příslušného orgánu 

podle přímo použitelných předpisů Evropské 

unie upravujících dodávání biocidních 

přípravků na trh a jejich používání1), 

nestanoví-li tento zákon jinak, 

příslušné orgány odpovědné za uplatňování 

tohoto nařízení. 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly 

dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a 

zkušených pracovníků, aby povinnosti 

stanovené v tomto nařízení mohly být plněny 

účinným a efektivním způsobem. 

§ 5 odst. 2 

písm. a) 

(2) Ministerstvo dále 

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

vzájemné uznání povolení podle čl. 33 nebo 34 

odst. 2 nařízení o biocidech, žádosti o povolení 

Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti 

o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení povolení podle 

čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 492/2014, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 4 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 90 dnů od 

obdržení doplňujících informací povolí 

biocidní přípravek, pokud na základě 

předložených doplňujících informací shledá, že 

přípravek splňuje podmínky stanovené v článku 

25. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech, kdy byl 

zaplacen poplatek, je navrácena část poplatku 

uhrazeného v souladu s článkem 80 odst. 2. 

 

Čl. 29 odst. 2 

2. Přijímající příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od přijetí schválí, pokud splňuje tyto 

požadavky: 

a) byly předloženy příslušné informace uvedené 

v článku 20 a 

b) žadatel uvede, že nepožádal žádný jiný 
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Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příslušný orgán o vnitrostátní povolení pro 

tentýž biocidní přípravek a pro stejné (stejná) 

použití; 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci přijímající příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

3. Pokud přijímající příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Přijímající příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 2. 

Přijímající příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a informuje o tom 

žadatele. 

 

Čl. 33 odst. 2 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

 

Čl. 34 
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Čl. 34 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 43 

 

 

 

 

 

 

 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 

hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 

uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

 

Čl. 43 (pouze relevantní část) 

3. Hodnotící příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od jejího přijetí agenturou schválí, jsou-li 

poskytnuty příslušné informace podle článku 

20. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 
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Čl. 50 

 

 

 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že jej žadatel do 30 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou k vyhodnocení žádosti nutné, a 

k předložení těchto informací stanoví 

přiměřenou lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 

90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 3. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech je 

navrácena část poplatku uhrazeného v souladu s 

čl. 80 odst. 1 a 2. 

5. Hodnotící příslušný orgán o schválení 

žádosti podle odstavce 3 nebo 4 neprodleně 

informuje žadatele, agenturu a další příslušné 

orgány a uvede datum schválení. 

 

Čl. 50 odst. 2 

2. Držitel povolení, který si přeje změnit 

jakékoliv informace předložené v souvislosti s 

původní žádostí o povolení přípravku předloží 
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Čl. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

žádost příslušným orgánům dotyčných 

členských států, které daný biocidní přípravek 

povolily, nebo, v případě povolení Unie, 

agentuře. Tyto příslušné orgány rozhodnou, 

nebo, v případě povolení Unie, agentura 

přezkoumá a Komise rozhodne, zda jsou 

splněny podmínky článku 19 nebo případně 

článku 25 a zda je třeba změnit podmínky 

povolení. 

Spolu s žádostí se uhradí poplatky podle čl. 80 

odst. 1 a odst. 2. 

 

Čl. 7 odst. 3 

3. Do 30 dnů od přijetí žádosti agenturou 

hodnotící příslušný orgán žádost schválí, jsou-li 

poskytnuty údaje požadované podle čl. 6 odst. 1 

písm. a) a b) a případně písm. c) a odůvodnění 

pro úpravu požadavků na údaje. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, podat 

žadateli informace o poplatcích stanovených v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že je žadatel do 30 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

 

Čl. 2 odst. 1 

Obsah žádosti 

1. Žádost o obnovení povolení se podává na 

formuláři dostupném v registru biocidních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



35 

 

přípravků a obsahuje následující údaje: 

a) název členského státu, který hodnotil prvotní 

žádost o povolení, případně členského státu, 

který si vybral žadatel, spolu s písemným 

potvrzením, že členský stát souhlasí s tím, aby 

byl odpovědný za hodnocení žádosti o 

obnovení povolení (dále jen „referenční členský 

stát“); 

b) seznam všech ostatních členských států, kde 

se žádá o obnovení povolení (dále jen „dotyčné 

členské státy“), který bude rovněž obsahovat 

počty povolení udělených referenčním 

členským státem a dotyčnými členskými státy; 

c) potvrzení od žadatele, že tato povolení 

spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, 

jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 a 3; 

d) všechny příslušné údaje vyžadované podle 

čl. 31 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

528/2012, které žadatel vytvořil od udělení 

prvotního nebo případně předchozího obnovení 

povolení, pokud tyto údaje již nebyly v 

požadovaném formátu předloženy agentuře; 

e) návrh souhrnu vlastností biocidního 

přípravku, který obsahuje informace 

požadované podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 528/2012, v úředních jazycích referenčního 

členského státu a dotyčných členských států, 

které se případně mohou lišit mezi členskými 

státy v souladu s čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení; 

f) posouzení žadatele týkající se toho, zda 

zůstávají v platnosti závěry prvotního nebo 

předchozího posouzení biocidního přípravku 

nebo kategorie biocidních přípravků, včetně 
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kritického přezkoumání každé informace 

oznámené v souladu s článkem 47 nařízení 

(EU) č. 528/2012, včetně jakékoliv podpůrné 

informace k tomuto posouzení, pokud již není k 

dispozici v registru biocidních přípravků. 

§ 5 odst. 2 

písm. b) 

b) provádí hodnocení žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

obnovení vnitrostátního povolení podle čl. 31 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

492/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech, žádosti o změnu povolení podle čl. 

50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení 

účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech, 

žádosti o provedení následných změn 

podmínek schválení účinné látky podle čl. 7 

nařízení o biocidech a žádosti o obnovení 

schválení účinné látky podle čl. 13 nařízení o 

biocidech; v rámci hodnocení dále provádí 

srovnávací posouzení, stanoví-li tak nařízení o 

biocidech, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 44 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 1 

Žadatelé žádající o povolení biocidního 

přípravku splňujícího podmínky článku 25 

podají žádost u agentury a informují ji o názvu 

příslušného orgánu členského státu, který by 

měl podle jejich návrhu žádost vyhodnotit, 

přičemž přiloží písemné potvrzení souhlasu 

uvedeného příslušného orgánu s tím, že 

hodnocení provede. Tento příslušný orgán je 

hodnotícím příslušným orgánem. 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

Čl. 44 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článku 

19, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 
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Čl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

21 odst. 2 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

 Před předložením svých závěrů agentuře 

poskytne hodnotící příslušný orgán žadateli 

možnost podat do 30 dnů k závěrům hodnocení 

písemné připomínky. Hodnotící příslušný orgán 

tyto připomínky odpovídajícím způsobem 

zohlední při dokončování svého hodnocení. 

Čl. 46 odst. 1 a 2 

Na základě posouzení dostupných informací a 

vzhledem k nutnosti přezkoumat závěry 

prvotního hodnocení žádosti o povolení Unie, 

nebo případně předchozího hodnocení, 

rozhodne hodnotící příslušný orgán do 30 dnů 

od přijetí žádosti agenturou podle čl. 45 odst. 3, 

zda je s ohledem na současné vědecké poznatky 

nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

je úplné hodnocení žádosti nutné, hodnocení se 

provede v souladu s čl. 44 odst. 1 a 2. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

úplné hodnocení žádosti nutné není, do 180 dnů 

od přijetí žádosti agenturou vypracuje a 

agentuře předloží doporučení k obnovení 

povolení. Poskytne žadateli kopii svého 

doporučení. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že žadatel poplatky 

do 30 dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

Čl. 8 odst. 1 
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32014R0492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 

Hodnocení žádosti 

1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 

lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 
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Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 

dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 

528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 

posouzení provedeného v souladu s článkem 23 

uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

 

§ 5 odst. 2 

písm. c) 

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení 

ve věci žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 

29 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní 

povolení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního 

povolení podle čl. 31 nařízení o biocidech, 

žádosti o obnovení vnitrostátního povolení 

podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o 

povolení Unie podle čl. 43 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení povolení Unie 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 
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podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti o 

změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení schválení 

účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech; 

dále zpracovává doporučení k obnovení 

schválení účinné látky ve věci žádosti o 

obnovení schválení účinné látky podle čl. 13 

nařízení o biocidech a zpracovává doporučení k 

obnovení povolení ve věci žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech; a dále provádí posouzení 

připomínek žadatele k návrhu zprávy o 

posouzení v souladu s nařízením o biocidech, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014R0492 

 

 

 

Čl. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

 

Čl. 44 odst. 3 

Agentura do 180 dnů od obdržení závěrů 

hodnocení vypracuje stanovisko k povolení 

biocidního přípravku a předloží je Komisi. 

Doporučí-li agentura povolení biocidního 

přípravku, musí stanovisko obsahovat alespoň 

tyto prvky: 

a) prohlášení o tom, zda jsou splněny podmínky 

stanovené v čl. 19 odst. 1 a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku podle čl. 22 

odst. 2; 

b) případně podrobnosti o jakýchkoliv 

podmínkách, jimž by mělo podléhat dodání 

biocidního přípravku na trh nebo jeho 

používání; 

c) závěrečnou zprávu o posouzení biocidního 

přípravku. 

 

Čl. 8 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 
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Čl. 4 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 

Hodnocení žádosti 

1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 

lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 

dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 
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528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 

posouzení provedeného v souladu s článkem 23 

uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

§ 5 odst. 2 

písm. d) 

d) provádí posouzení a schvaluje souhrn 

vlastností biocidního přípravku navrženého 

referenčním členským státem pro účely 

vzájemného uznání vnitrostátního povolení 

podle čl. 33 a 34 nařízení o biocidech, 

32012R0528 

 

Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 33 

Následné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o následné 

vzájemné uznání vnitrostátního povolení 

biocidního přípravku již uděleného v jednom 

členském státě podle článku 17 (dále jen 

"referenční členský stát") v jiném členském 

státě nebo ve více členských státech (dále jen 

"dotyčné členské státy") předloží všem 

příslušným orgánům dotyčných členských států 

žádost, která obsahuje překlady vnitrostátního 

povolení uděleného referenčním členským 

státem do toho z úředních jazyků dotyčného 

členského státu, který tento stát může 

vyžadovat. 

Příslušné orgány dotyčných členských států 

informují žadatele o poplatcích splatných podle 

článku 80 a zamítnou žádost, pokud žadatel 

nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této 

skutečnosti žadatele a ostatní příslušné orgány 

informují. Po obdržení poplatků splatných 

podle článku 80 příslušné orgány dotyčných 

členských států žádost přijmou a informují o 
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Čl. 34 

tom žadatele, přičemž uvedou datum přijetí. 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

3. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí každý 

dotyčný členský stát biocidní přípravek v 

souladu se schváleným souhrnem vlastností 

biocidního přípravku. 

4. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odst. 2 druhém 

pododstavci dosaženo dohody, může každý 

členský stát, který schválil souhrn vlastností 

biocidního přípravku podle odstavce 2, 

přípravek povolit. 

 

Čl. 34 

Souběžné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 
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hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 

uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

3. Příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států informují 

žadatele o poplatcích splatných podle článku 80 

a zamítnou žádost, pokud žadatel nezaplatí 

poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této skutečnosti 

žadatele a ostatní příslušné orgány informují. 

Po obdržení poplatků splatných podle článku 

80 příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států žádost 

přijmou a informují o tom žadatele, přičemž 

uvedou datum přijetí. 

4. Referenční členský stát žádost schválí v 

souladu s čl. 29 odst. 2 a 3 a informuje o tom 

žadatele a dotyčné členské státy. 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

referenční členský stát žádost, navrhne zprávu o 

posouzení podle článku 30 a zašle svou zprávu 

o posouzení a souhrn vlastností biocidního 

přípravku dotyčným členským státům a 

žadateli. 
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5. Do 90 dnů od přijetí dokumentů uvedených v 

odstavci 4 a s výhradou článků 35, 36 a 37 

dotyčné členské státy schválí souhrn vlastností 

biocidního přípravku a zaznamenají toto 

schválení v registru biocidních přípravků. 

Referenční členský stát zapíše schválený 

souhrn vlastností biocidního přípravku a 

závěrečnou hodnotící zprávu do registru 

biocidních přípravků, spolu s jakýmikoli 

podmínkami pro dodávání biocidního 

přípravku na trh nebo pro jeho používání. 

6. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí 

referenční členský stát a každý dotyčný členský 

stát biocidní přípravek v souladu se schváleným 

souhrnem vlastností biocidního přípravku. 

7. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odstavci 5 

dosaženo dohody, může každý dotyčný členský 

stát, který schválil souhrn vlastností biocidních 

přípravků uvedený v odstavci 5, přípravek 

povolit. 

§ 5 odst. 2 

písm. e) 

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná 

povolení biocidního přípravku změnit nebo 

zrušit na základě informací získaných od 

držitele povolení a informací z úřední činnosti, 

32012R0528 Čl. 47 odst. 2 

a 3 

2. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

3. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura neprodleně informuje příslušné orgány 

dalších členských států a případně Komisi o 

všech těchto obdržených údajích nebo 

informacích. 

Příslušné orgány členských států, které v rámci 

postupu pro vzájemné uznávání vydaly 
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vnitrostátní povolení pro stejný biocidní 

přípravek, prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

§ 5 odst. 2 

písm. f) 

f) provádí posouzení, zda informace 

získané z oznámení o zamýšlených pokusech 

nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo 

vývoje mohou mít nepřijatelný nepříznivý 

dopad na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní 

prostředí, 

32012R0528 Čl. 56 odst. 3 

 

Jestliže mohou mít pokusy nebo zkoušky 

škodlivé, bezprostřední nebo opožděné účinky 

na zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, 

nebo na zdraví zvířat anebo mohou mít 

nepřijatelný nepříznivý dopad na člověka či 

zvířata nebo na životní prostředí, může je 

příslušný orgán buď zakázat, nebo povolit za 

podmínek, které považuje za nezbytné pro 

zabránění těmto následkům. Příslušný orgán o 

svém rozhodnutí neprodleně informuje Komisi 

a ostatní příslušné orgány. 

§ 5 odst. 2 

písm. g) 

g) na základě oznámení podle čl. 27 

nařízení o biocidech provádí posouzení, zda 

biocidní přípravek povolený zjednodušeným 

postupem povolování na trh v jiném členském 

státě splňuje kritéria stanovená v čl. 25 nařízení 

o biocidech, 

32012R0528 Čl. 27 odst. 2 Domnívá-li se jiný členský stát, než členský 

stát, v němž se nachází hodnotící příslušný 

orgán, že biocidní přípravek povolený podle 

článku 26 nebyl oznámen nebo označen v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo 

nesplňuje požadavky článku 25, může 

záležitost postoupit koordinační skupině 

zřízené podle čl. 35 odst. 1. Obdobně se použijí 

čl. 35 odst. 3 a článek 36. 

Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat 

se, že biocidní přípravek povolený podle článku 

26 nesplňuje kritéria stanovená v článku 25 a 

nebylo-li dosud přijato rozhodnutí podle článků 

35 a 36, může tento členský stát prozatímně 

omezit či zakázat dodávání na trh nebo 

používání takového přípravku na svém území. 

§ 5 odst. 2 

písm. h) 

h) připravuje žádost předkládanou 

Evropské komisi týkající se úpravy některých 

podmínek povolení Unie podle čl. 44 odst. 5 

32012R0528 Čl. 44 odst. 5 Po obdržení stanoviska vypracovaného 

agenturou Komise přijme buď prováděcí 

nařízení, jímž uděluje povolení Unie pro 
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nařízení o biocidech, biocidní přípravek, nebo prováděcí rozhodnutí, 

v němž se uvede, že se povolení Unie pro 

biocidní přípravek neuděluje. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 82 odst. 3. 

Komise na žádost členského státu rozhodne, že 

se upraví některé podmínky povolení Unie 

konkrétně pro území tohoto členského státu 

nebo že se povolení Unie nebude vztahovat na 

území tohoto státu, pokud lze takovou žádost 

odůvodnit jedním nebo více důvody uvedenými 

v čl. 37 odst. 1. 

§ 5 odst. 2 

písm. i) 

i) provádí posouzení, zda na základě 

nových důkazů je vhodné přijmout prozatímní 

opatření podle čl. 88 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 88 Má-li členský stát na základě nových důkazů 

oprávněné důvody domnívat se, že biocidní 

přípravek povolený v souladu s tímto nařízením 

představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé 

riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných 

skupin, nebo zvířat, nebo pro životní prostředí, 

přestože byl povolen v souladu s tímto 

nařízením, může přijmout vhodná prozatímní 

opatření. Členský stát o tom neprodleně 

informuje Komisi a ostatní členské státy a 

uvede důvody svého rozhodnutí na základě 

nových důkazů. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů buď 

prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou 

v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby 

prozatímní opatření zrušil. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle čl. 82 

odst. 3. 

§ 5 odst. 5 (5) Ministerstvo může na základě žádosti 

vydat žadateli potvrzení o souhlasu 

ministerstva s tím, že bude hodnotícím 

32012R0528,  

 

 

Čl. 7 

 

 

Čl. 7 odst. 1 

1. Žádost o schválení účinné látky nebo o 

provedení následných změn podmínek 
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příslušným orgánem ve věci žádosti podle čl. 7, 

13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení o biocidech. 

Ministerstvo potvrzení uvedené ve větě první 

nevydá, zejména pokud je zcela zjevné, že 

účinná látka nebo biocidní přípravek uvedený v 

žádosti podle čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 

nařízení o biocidech má negativní vliv na 

zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní 

prostředí, nebo pokud by z kapacitních důvodů 

nebylo možné žádost podle čl. 7, 13, 26, 43, 45 

nebo 50 nařízení o biocidech vyhodnotit ve 

lhůtě 365 dnů ode dne schválení žádosti podle 

čl. 7, 13, 26, 43, 45 nebo 50 nařízení o 

biocidech. Ministerstvo vydá na základě žádosti 

žadateli potvrzení o souhlasu s tím, že bude 

hodnotícím příslušným orgánem, jde-li o žádost 

o změnu podle čl. 50 nařízení o biocidech a je-

li příslušným orgánem, který vyhodnocoval 

prvotní žádost o povolení Evropské unie u 

dotčeného biocidního přípravku. Na vydání 

potvrzení uvedeného ve větě první není právní 

nárok. Ministerstvo žadateli oznámí, že 

nevydalo potvrzení uvedené ve větě první. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 43 

 

 

 

 

 

schválení účinné látky podává žadatel u 

agentury, kterou informuje o názvu příslušného 

orgánu členského státu, který by měl podle jeho 

návrhu žádost vyhodnotit, přičemž přiloží 

písemné potvrzení souhlasu uvedeného 

příslušného orgánu s tím, že hodnocení 

provede. Tento příslušný orgán je hodnotícím 

příslušným orgánem. 

 

Čl. 13 odst. 3 

3. Žadatel předloží rovněž název příslušného 

orgánu členského státu, který by měl podle jeho 

návrhu žádost o obnovení vyhodnotit, a 

poskytne písemné potvrzení dokládající, že 

příslušný orgán s tím souhlasí. Tento příslušný 

orgán je hodnotícím příslušným orgánem. 

Agentura informuje žadatele o poplatcích 

splatných podle čl. 80 odst. 1 a zamítne žádost, 

pokud žadatel nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 

dnů. O této skutečnosti žadatele a hodnotící 

příslušný orgán informuje. 

Po obdržení poplatků splatných podle čl. 80 

odst. 1 agentura přijme žádost a informuje o 

tom žadatele a hodnotící příslušný orgán, 

přičemž uvede datum přijetí. 

 

 

Čl. 43 odst. 1 

1. Žadatelé, kteří si přejí požádat o povolení 

Unie podle čl. 42 odst. 1, předloží agentuře 

žádost obsahující potvrzení, že dotyčný 

biocidní přípravek by měl podobné podmínky 

použití v celé Unii, a informují agenturu o 
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Čl. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

názvu příslušného orgánu členského státu, který 

by měl podle jejich návrhu žádost vyhodnotit, 

přičemž přiloží písemné potvrzení souhlasu 

uvedeného příslušného orgánu s tím, že 

hodnocení provede. Tento příslušný orgán je 

hodnotícím příslušným orgánem. 

 

Čl. 45 odst. 3 

3. Žadatel předloží rovněž název příslušného 

orgánu členského státu, který by měl podle jeho 

návrhu žádost o obnovení vyhodnotit, a 

poskytne písemné potvrzení dokládající, že 

příslušný orgán s tím souhlasí. Tento příslušný 

orgán je hodnotícím příslušným orgánem. 

Agentura informuje žadatele o poplatcích 

splatných podle čl. 80 odst. 1 a zamítne žádost, 

pokud žadatel nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 

dnů. O této skutečnosti žadatele a hodnotící 

příslušný orgán informuje. 

Po obdržení poplatků splatných podle čl. 80 

odst. 1 agentura žádost přijme a informuje o 

tom žadatele a hodnotící příslušný orgán, 

přičemž uvede datum přijetí. 

 

Čl. 50 

Změna povolení na žádost držitele povolení 

1. Změny podmínek týkající se povolení 

provede pouze příslušný orgán, který dotyčný 

biocidní přípravek povolil, nebo, v případě 

povolení Unie, Komise. 

2. Držitel povolení, který si přeje změnit 

jakékoliv informace předložené v souvislosti s 

původní žádostí o povolení přípravku předloží 
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32013R0354,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žádost příslušným orgánům dotyčných 

členských států, které daný biocidní přípravek 

povolily, nebo, v případě povolení Unie, 

agentuře. Tyto příslušné orgány rozhodnou, 

nebo, v případě povolení Unie, agentura 

přezkoumá a Komise rozhodne, zda jsou 

splněny podmínky článku 19 nebo případně 

článku 25 a zda je třeba změnit podmínky 

povolení. 

Spolu s žádostí se uhradí poplatky podle čl. 80 

odst. 1 a odst. 2. 

3. Změny již vydaného povolení se dělí na 

následující kategorie: 

a) administrativní změna; 

b) nevýznamná změna nebo 

c) významná změna. 

 

 

Čl. 5 odst. 1 

Požadavky týkající se informací 

Žádost předložená v souladu s čl. 50 odst. 2 

nařízení (EU) č. 528/2012 musí obsahovat: 

1) vyplněný příslušný formulář žádosti, který je 

k dispozici v rejstříku pro biocidní přípravky a 

který obsahuje: 

a) seznam všech povolení dotčených 

navrhovanou změnou (změnami); 

b) seznam všech členských států, ve kterých je 

přípravek povolen a ve kterých se žádá o 

změnu (dále jen "dotčené členské státy"); 

c) u přípravků, které jsou povoleny 

vnitrostátním povolením, členský stát, který 

vyhodnotil prvotní žádost o povolení 
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32014R0492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

 

biocidního přípravku, nebo, pokud se o změny 

nežádá v uvedeném členském státě, členský 

stát, který si vybral žadatel, společně s 

písemným potvrzením, že uvedený členský stát 

souhlasí s tím, že je referenčním členským 

státem (dále jen "referenční členský stát"); 

d) v případě významných změn přípravků 

povolených v rámci povolení Unie členský stát, 

který vyhodnotil původní žádost o povolení 

biocidního přípravku, nebo, pokud se o změny 

nežádá v uvedeném členském státě, členský 

stát, který si vybral žadatel, společně s 

písemným potvrzením, že uvedený členský stát 

souhlasí s tím, že vyhodnotí žádost o změnu; 

e) případně návrh revidovaného souboru 

vlastností biocidního přípravku: 

1) u přípravků, které jsou povoleny 

vnitrostátním povolením, v úředním jazyce 

(úředních jazycích) všech dotčených členských 

států; 

2) u přípravků povolených povolením Unie v 

jednom z úředních jazyků Unie, což v případě 

významných změn musí být jazyk přijatý 

členským státem uvedeným v písmenu c) v 

době podání žádosti. 

 

Čl. 2 odst. 1 

Obsah žádosti 

1. Žádost o obnovení povolení se podává na 

formuláři dostupném v registru biocidních 

přípravků a obsahuje následující údaje: 

a) název členského státu, který hodnotil prvotní 

žádost o povolení, případně členského státu, 
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který si vybral žadatel, spolu s písemným 

potvrzením, že členský stát souhlasí s tím, aby 

byl odpovědný za hodnocení žádosti o 

obnovení povolení (dále jen „referenční členský 

stát“); 

b) seznam všech ostatních členských států, kde 

se žádá o obnovení povolení (dále jen „dotyčné 

členské státy“), který bude rovněž obsahovat 

počty povolení udělených referenčním 

členským státem a dotyčnými členskými státy; 

c) potvrzení od žadatele, že tato povolení 

spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, 

jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 a 3; 

 d) všechny příslušné údaje vyžadované podle 

čl. 31 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

528/2012, které žadatel vytvořil od udělení 

prvotního nebo případně předchozího obnovení 

povolení, pokud tyto údaje již nebyly v 

požadovaném formátu předloženy agentuře; 

 e) návrh souhrnu vlastností biocidního 

přípravku, který obsahuje informace 

požadované podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 528/2012, v úředních jazycích referenčního 

členského státu a dotyčných členských států, 

které se případně mohou lišit mezi členskými 

státy v souladu s čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení; 

f) posouzení žadatele týkající se toho, zda 

zůstávají v platnosti závěry prvotního nebo 

předchozího posouzení biocidního přípravku 

nebo kategorie biocidních přípravků, včetně 

kritického přezkoumání každé informace 

oznámené v souladu s článkem 47 nařízení 

(EU) č. 528/2012, včetně jakékoliv podpůrné 
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informace k tomuto posouzení, pokud již není k 

dispozici v registru biocidních přípravků. 

§ 6 odst. 2 

písm. a) 

Ministerstvo životního prostředí v rámci 

závazného stanoviska z hlediska ochrany 

životního prostředí 

 

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

vzájemné uznání povolení podle čl. 33 nebo 34 

odst. 2 nařízení o biocidech, žádosti o povolení 

Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti 

o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení povolení podle 

čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 492/2014, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 4 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 90 dnů od 

obdržení doplňujících informací povolí 

biocidní přípravek, pokud na základě 

předložených doplňujících informací shledá, že 

přípravek splňuje podmínky stanovené v článku 

25. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech, kdy byl 

zaplacen poplatek, je navrácena část poplatku 

uhrazeného v souladu s článkem 80 odst. 2. 

 

Čl. 29 odst. 2 

2. Přijímající příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od přijetí schválí, pokud splňuje tyto 

požadavky: 

a) byly předloženy příslušné informace uvedené 

v článku 20 a 

b) žadatel uvede, že nepožádal žádný jiný 

příslušný orgán o vnitrostátní povolení pro 

tentýž biocidní přípravek a pro stejné (stejná) 

použití; 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci přijímající příslušný orgán 
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Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 odst. 1 

 

 

 

 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

3. Pokud přijímající příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Přijímající příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 2. 

Přijímající příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a informuje o tom 

žadatele. 

 

Čl. 33 odst. 2 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

 

Čl. 34 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 
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Čl. 34 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 

hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 

uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

 

Čl. 43 (pouze relevantní část) 

3. Hodnotící příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od jejího přijetí agenturou schválí, jsou-li 

poskytnuty příslušné informace podle článku 

20. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že jej žadatel do 30 
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Čl. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou k vyhodnocení žádosti nutné, a 

k předložení těchto informací stanoví 

přiměřenou lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 

90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 3. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech je 

navrácena část poplatku uhrazeného v souladu s 

čl. 80 odst. 1 a 2. 

5. Hodnotící příslušný orgán o schválení 

žádosti podle odstavce 3 nebo 4 neprodleně 

informuje žadatele, agenturu a další příslušné 

orgány a uvede datum schválení. 

 

Čl. 50 odst. 2 

2. Držitel povolení, který si přeje změnit 

jakékoliv informace předložené v souvislosti s 

původní žádostí o povolení přípravku předloží 

žádost příslušným orgánům dotyčných 

členských států, které daný biocidní přípravek 

povolily, nebo, v případě povolení Unie, 

agentuře. Tyto příslušné orgány rozhodnou, 

nebo, v případě povolení Unie, agentura 
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32014R0492 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 

přezkoumá a Komise rozhodne, zda jsou 

splněny podmínky článku 19 nebo případně 

článku 25 a zda je třeba změnit podmínky 

povolení. 

Spolu s žádostí se uhradí poplatky podle čl. 80 

odst. 1 a odst. 2. 

 

Čl. 7 odst. 3 

3. Do 30 dnů od přijetí žádosti agenturou 

hodnotící příslušný orgán žádost schválí, jsou-li 

poskytnuty údaje požadované podle čl. 6 odst. 1 

písm. a) a b) a případně písm. c) a odůvodnění 

pro úpravu požadavků na údaje. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, podat 

žadateli informace o poplatcích stanovených v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že je žadatel do 30 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

 

Čl. 2 odst. 1 

Obsah žádosti 

1. Žádost o obnovení povolení se podává na 

formuláři dostupném v registru biocidních 

přípravků a obsahuje následující údaje: 

a) název členského státu, který hodnotil prvotní 

žádost o povolení, případně členského státu, 

který si vybral žadatel, spolu s písemným 

potvrzením, že členský stát souhlasí s tím, aby 
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byl odpovědný za hodnocení žádosti o 

obnovení povolení (dále jen „referenční členský 

stát“); 

b) seznam všech ostatních členských států, kde 

se žádá o obnovení povolení (dále jen „dotyčné 

členské státy“), který bude rovněž obsahovat 

počty povolení udělených referenčním 

členským státem a dotyčnými členskými státy; 

c) potvrzení od žadatele, že tato povolení 

spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, 

jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 a 3; 

d) všechny příslušné údaje vyžadované podle 

čl. 31 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

528/2012, které žadatel vytvořil od udělení 

prvotního nebo případně předchozího obnovení 

povolení, pokud tyto údaje již nebyly v 

požadovaném formátu předloženy agentuře; 

e) návrh souhrnu vlastností biocidního 

přípravku, který obsahuje informace 

požadované podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 528/2012, v úředních jazycích referenčního 

členského státu a dotyčných členských států, 

které se případně mohou lišit mezi členskými 

státy v souladu s čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení; 

f) posouzení žadatele týkající se toho, zda 

zůstávají v platnosti závěry prvotního nebo 

předchozího posouzení biocidního přípravku 

nebo kategorie biocidních přípravků, včetně 

kritického přezkoumání každé informace 

oznámené v souladu s článkem 47 nařízení 

(EU) č. 528/2012, včetně jakékoliv podpůrné 

informace k tomuto posouzení, pokud již není k 

dispozici v registru biocidních přípravků. 
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§ 6 odst. 2 

písm. b) 

b) provádí hodnocení žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

obnovení vnitrostátního povolení podle čl. 31 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

492/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech, žádosti o změnu povolení podle čl. 

50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení 

účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech, 

žádosti o provedení následných změn 

podmínek schválení účinné látky podle čl. 7 

nařízení o biocidech a žádosti o obnovení 

schválení účinné látky podle čl. 13 nařízení o 

biocidech; v rámci hodnocení dále provádí 

srovnávací posouzení, stanoví-li tak nařízení o 

biocidech, 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 1 

Žadatelé žádající o povolení biocidního 

přípravku splňujícího podmínky článku 25 

podají žádost u agentury a informují ji o názvu 

příslušného orgánu členského státu, který by 

měl podle jejich návrhu žádost vyhodnotit, 

přičemž přiloží písemné potvrzení souhlasu 

uvedeného příslušného orgánu s tím, že 

hodnocení provede. Tento příslušný orgán je 

hodnotícím příslušným orgánem. 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

Čl. 44 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článku 

19, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

21 odst. 2 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

 Před předložením svých závěrů agentuře 

poskytne hodnotící příslušný orgán žadateli 

možnost podat do 30 dnů k závěrům hodnocení 
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Čl. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 

 

 

 

 

 

písemné připomínky. Hodnotící příslušný orgán 

tyto připomínky odpovídajícím způsobem 

zohlední při dokončování svého hodnocení. 

Čl. 46 odst. 1 a 2 

Na základě posouzení dostupných informací a 

vzhledem k nutnosti přezkoumat závěry 

prvotního hodnocení žádosti o povolení Unie, 

nebo případně předchozího hodnocení, 

rozhodne hodnotící příslušný orgán do 30 dnů 

od přijetí žádosti agenturou podle čl. 45 odst. 3, 

zda je s ohledem na současné vědecké poznatky 

nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

je úplné hodnocení žádosti nutné, hodnocení se 

provede v souladu s čl. 44 odst. 1 a 2. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

úplné hodnocení žádosti nutné není, do 180 dnů 

od přijetí žádosti agenturou vypracuje a 

agentuře předloží doporučení k obnovení 

povolení. Poskytne žadateli kopii svého 

doporučení. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že žadatel poplatky 

do 30 dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

Čl. 8 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 
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Čl. 4 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 

Hodnocení žádosti 

1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 

lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 
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dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 

528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 

posouzení provedeného v souladu s článkem 23 

uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

 

§ 6 odst. 2 

písm. c) 

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení 

ve věci žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 

29 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní 

povolení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního 

povolení podle čl. 31 nařízení o biocidech, 

žádosti o obnovení vnitrostátního povolení 

podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o 

povolení Unie podle čl. 43 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení povolení Unie 

podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti o 

změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 44 

 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

 

Čl. 44 odst. 3 

Agentura do 180 dnů od obdržení závěrů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



63 

 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení schválení 

účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech; 

dále zpracovává doporučení k obnovení 

schválení účinné látky ve věci žádosti o 

obnovení schválení účinné látky podle čl. 13 

nařízení o biocidech a zpracovává doporučení k 

obnovení povolení ve věci žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech; a dále provádí posouzení 

připomínek žadatele k návrhu zprávy o 

posouzení v souladu s nařízením o biocidech, 
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Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

hodnocení vypracuje stanovisko k povolení 

biocidního přípravku a předloží je Komisi. 

Doporučí-li agentura povolení biocidního 

přípravku, musí stanovisko obsahovat alespoň 

tyto prvky: 

a) prohlášení o tom, zda jsou splněny podmínky 

stanovené v čl. 19 odst. 1 a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku podle čl. 22 

odst. 2; 

b) případně podrobnosti o jakýchkoliv 

podmínkách, jimž by mělo podléhat dodání 

biocidního přípravku na trh nebo jeho 

používání; 

c) závěrečnou zprávu o posouzení biocidního 

přípravku. 

 

Čl. 8 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 

Hodnocení žádosti 
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1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 

lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 

dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 

528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 

posouzení provedeného v souladu s článkem 23 
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uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

§ 6 odst. 2 

písm. d) 

d) provádí posouzení a schvaluje souhrn 

vlastností biocidního přípravku navrženého 

referenčním členským státem pro účely 

vzájemného uznání vnitrostátního povolení 

podle čl. 33 a 34 nařízení o biocidech, 

32012R0528 

 

Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 33 

Následné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o následné 

vzájemné uznání vnitrostátního povolení 

biocidního přípravku již uděleného v jednom 

členském státě podle článku 17 (dále jen 

"referenční členský stát") v jiném členském 

státě nebo ve více členských státech (dále jen 

"dotyčné členské státy") předloží všem 

příslušným orgánům dotyčných členských států 

žádost, která obsahuje překlady vnitrostátního 

povolení uděleného referenčním členským 

státem do toho z úředních jazyků dotyčného 

členského státu, který tento stát může 

vyžadovat. 

Příslušné orgány dotyčných členských států 

informují žadatele o poplatcích splatných podle 

článku 80 a zamítnou žádost, pokud žadatel 

nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této 

skutečnosti žadatele a ostatní příslušné orgány 

informují. Po obdržení poplatků splatných 

podle článku 80 příslušné orgány dotyčných 

členských států žádost přijmou a informují o 

tom žadatele, přičemž uvedou datum přijetí. 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 
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Čl. 34 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

3. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí každý 

dotyčný členský stát biocidní přípravek v 

souladu se schváleným souhrnem vlastností 

biocidního přípravku. 

4. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odst. 2 druhém 

pododstavci dosaženo dohody, může každý 

členský stát, který schválil souhrn vlastností 

biocidního přípravku podle odstavce 2, 

přípravek povolit. 

 

Čl. 34 

Souběžné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 

hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 
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uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

3. Příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států informují 

žadatele o poplatcích splatných podle článku 80 

a zamítnou žádost, pokud žadatel nezaplatí 

poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této skutečnosti 

žadatele a ostatní příslušné orgány informují. 

Po obdržení poplatků splatných podle článku 

80 příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států žádost 

přijmou a informují o tom žadatele, přičemž 

uvedou datum přijetí. 

4. Referenční členský stát žádost schválí v 

souladu s čl. 29 odst. 2 a 3 a informuje o tom 

žadatele a dotyčné členské státy. 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

referenční členský stát žádost, navrhne zprávu o 

posouzení podle článku 30 a zašle svou zprávu 

o posouzení a souhrn vlastností biocidního 

přípravku dotyčným členským státům a 

žadateli. 

5. Do 90 dnů od přijetí dokumentů uvedených v 

odstavci 4 a s výhradou článků 35, 36 a 37 

dotyčné členské státy schválí souhrn vlastností 

biocidního přípravku a zaznamenají toto 

schválení v registru biocidních přípravků. 
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Referenční členský stát zapíše schválený 

souhrn vlastností biocidního přípravku a 

závěrečnou hodnotící zprávu do registru 

biocidních přípravků, spolu s jakýmikoli 

podmínkami pro dodávání biocidního 

přípravku na trh nebo pro jeho používání. 

6. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí 

referenční členský stát a každý dotyčný členský 

stát biocidní přípravek v souladu se schváleným 

souhrnem vlastností biocidního přípravku. 

7. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odstavci 5 

dosaženo dohody, může každý dotyčný členský 

stát, který schválil souhrn vlastností biocidních 

přípravků uvedený v odstavci 5, přípravek 

povolit. 

§ 6 odst. 2 

písm. e) 

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná 

povolení biocidního přípravku změnit nebo 

zrušit na základě informací získaných od 

držitele povolení a informací z úřední činnosti, 

32012R0528 Čl. 47 odst. 2 

a 3 

2. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

3. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura neprodleně informuje příslušné orgány 

dalších členských států a případně Komisi o 

všech těchto obdržených údajích nebo 

informacích. 

Příslušné orgány členských států, které v rámci 

postupu pro vzájemné uznávání vydaly 

vnitrostátní povolení pro stejný biocidní 

přípravek, prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

§ 6 odst. 2 

písm. f) 

f) provádí posouzení, zda informace 

získané z oznámení o zamýšlených pokusech 

32012R0528 Čl. 56 odst. 3 

 

Jestliže mohou mít pokusy nebo zkoušky 

škodlivé, bezprostřední nebo opožděné účinky 
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nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo 

vývoje mohou mít nepřijatelný nepříznivý 

dopad na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní 

prostředí, 

na zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, 

nebo na zdraví zvířat anebo mohou mít 

nepřijatelný nepříznivý dopad na člověka či 

zvířata nebo na životní prostředí, může je 

příslušný orgán buď zakázat, nebo povolit za 

podmínek, které považuje za nezbytné pro 

zabránění těmto následkům. Příslušný orgán o 

svém rozhodnutí neprodleně informuje Komisi 

a ostatní příslušné orgány. 

§ 6 odst. 2 

písm. g) 

g) na základě oznámení podle čl. 27 

nařízení o biocidech provádí posouzení, zda 

biocidní přípravek povolený zjednodušeným 

postupem povolování na trh v jiném členském 

státě splňuje kritéria stanovená v čl. 25 nařízení 

o biocidech, 

32012R0528 Čl. 27 odst. 2 Domnívá-li se jiný členský stát, než členský 

stát, v němž se nachází hodnotící příslušný 

orgán, že biocidní přípravek povolený podle 

článku 26 nebyl oznámen nebo označen v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo 

nesplňuje požadavky článku 25, může 

záležitost postoupit koordinační skupině 

zřízené podle čl. 35 odst. 1. Obdobně se použijí 

čl. 35 odst. 3 a článek 36. 

Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat 

se, že biocidní přípravek povolený podle článku 

26 nesplňuje kritéria stanovená v článku 25 a 

nebylo-li dosud přijato rozhodnutí podle článků 

35 a 36, může tento členský stát prozatímně 

omezit či zakázat dodávání na trh nebo 

používání takového přípravku na svém území. 

§ 6 odst. 2 

písm. h) 

h) připravuje žádost předkládanou 

Evropské komisi týkající se úpravy některých 

podmínek povolení Unie podle čl. 44 odst. 5 

nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 44 odst. 5 Po obdržení stanoviska vypracovaného 

agenturou Komise přijme buď prováděcí 

nařízení, jímž uděluje povolení Unie pro 

biocidní přípravek, nebo prováděcí rozhodnutí, 

v němž se uvede, že se povolení Unie pro 

biocidní přípravek neuděluje. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 82 odst. 3. 
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Komise na žádost členského státu rozhodne, že 

se upraví některé podmínky povolení Unie 

konkrétně pro území tohoto členského státu 

nebo že se povolení Unie nebude vztahovat na 

území tohoto státu, pokud lze takovou žádost 

odůvodnit jedním nebo více důvody uvedenými 

v čl. 37 odst. 1. 

§ 6 odst. 2 

písm. i) 

i) provádí posouzení, zda na základě 

nových důkazů je vhodné přijmout prozatímní 

opatření podle čl. 88 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 88 Má-li členský stát na základě nových důkazů 

oprávněné důvody domnívat se, že biocidní 

přípravek povolený v souladu s tímto nařízením 

představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé 

riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných 

skupin, nebo zvířat, nebo pro životní prostředí, 

přestože byl povolen v souladu s tímto 

nařízením, může přijmout vhodná prozatímní 

opatření. Členský stát o tom neprodleně 

informuje Komisi a ostatní členské státy a 

uvede důvody svého rozhodnutí na základě 

nových důkazů. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů buď 

prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou 

v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby 

prozatímní opatření zrušil. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle čl. 82 

odst. 3. 

§ 7 odst. 2 

písm. a) 

Ministerstvo zemědělství v rámci závazného 

stanoviska z hlediska ochrany zdraví zvířat 

 

a) posuzuje úplnost žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 4 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 90 dnů od 

obdržení doplňujících informací povolí 
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čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

vzájemné uznání povolení podle čl. 33 nebo 34 

odst. 2 nařízení o biocidech, žádosti o povolení 

Unie podle čl. 43 nařízení o biocidech, žádosti 

o změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení povolení podle 

čl. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 

(EU) č. 492/2014, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biocidní přípravek, pokud na základě 

předložených doplňujících informací shledá, že 

přípravek splňuje podmínky stanovené v článku 

25. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech, kdy byl 

zaplacen poplatek, je navrácena část poplatku 

uhrazeného v souladu s článkem 80 odst. 2. 

 

Čl. 29 odst. 2 

2. Přijímající příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od přijetí schválí, pokud splňuje tyto 

požadavky: 

a) byly předloženy příslušné informace uvedené 

v článku 20 a 

b) žadatel uvede, že nepožádal žádný jiný 

příslušný orgán o vnitrostátní povolení pro 

tentýž biocidní přípravek a pro stejné (stejná) 

použití; 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci přijímající příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

3. Pokud přijímající příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou ke schválení žádosti nutné, a k 

předložení těchto informací stanoví přiměřenou 

lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 90 dnů. 

Přijímající příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 
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Čl. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 odst. 2 

 

 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 2. 

Přijímající příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a informuje o tom 

žadatele. 

 

Čl. 33 odst. 2 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

 

Čl. 34 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 

hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 

uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

 

Čl. 43 (pouze relevantní část) 

3. Hodnotící příslušný orgán žádost do 30 dnů 

od jejího přijetí agenturou schválí, jsou-li 

poskytnuty příslušné informace podle článku 

20. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že jej žadatel do 30 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

4. Pokud hodnotící příslušný orgán usoudí, že 

žádost je neúplná, sdělí žadateli, jaké doplňující 

informace jsou k vyhodnocení žádosti nutné, a 

k předložení těchto informací stanoví 

přiměřenou lhůtu. Tato lhůta běžně nepřesáhne 

90 dnů. 

Hodnotící příslušný orgán do 30 dnů od 

obdržení doplňujících informací žádost schválí, 
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Čl. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 

 

 

pokud rozhodne, že předložené doplňující 

informace postačují ke splnění požadavků 

uvedených v odstavci 3. 

Hodnotící příslušný orgán žádost zamítne, 

jestliže žadatel požadované informace ve 

stanovené lhůtě nepředloží, a o této skutečnosti 

žadatele informuje. V těchto případech je 

navrácena část poplatku uhrazeného v souladu s 

čl. 80 odst. 1 a 2. 

5. Hodnotící příslušný orgán o schválení 

žádosti podle odstavce 3 nebo 4 neprodleně 

informuje žadatele, agenturu a další příslušné 

orgány a uvede datum schválení. 

 

Čl. 50 odst. 2 

2. Držitel povolení, který si přeje změnit 

jakékoliv informace předložené v souvislosti s 

původní žádostí o povolení přípravku předloží 

žádost příslušným orgánům dotyčných 

členských států, které daný biocidní přípravek 

povolily, nebo, v případě povolení Unie, 

agentuře. Tyto příslušné orgány rozhodnou, 

nebo, v případě povolení Unie, agentura 

přezkoumá a Komise rozhodne, zda jsou 

splněny podmínky článku 19 nebo případně 

článku 25 a zda je třeba změnit podmínky 

povolení. 

Spolu s žádostí se uhradí poplatky podle čl. 80 

odst. 1 a odst. 2. 

 

Čl. 7 odst. 3 

3. Do 30 dnů od přijetí žádosti agenturou 

hodnotící příslušný orgán žádost schválí, jsou-li 
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Čl. 2 

poskytnuty údaje požadované podle čl. 6 odst. 1 

písm. a) a b) a případně písm. c) a odůvodnění 

pro úpravu požadavků na údaje. 

V souvislosti se schválením uvedeném v 

prvním pododstavci hodnotící příslušný orgán 

neprovádí posouzení kvality nebo přiměřenosti 

předložených údajů nebo odůvodnění. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, podat 

žadateli informace o poplatcích stanovených v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že je žadatel do 30 

dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

 

Čl. 2 odst. 1 

Obsah žádosti 

1. Žádost o obnovení povolení se podává na 

formuláři dostupném v registru biocidních 

přípravků a obsahuje následující údaje: 

a) název členského státu, který hodnotil prvotní 

žádost o povolení, případně členského státu, 

který si vybral žadatel, spolu s písemným 

potvrzením, že členský stát souhlasí s tím, aby 

byl odpovědný za hodnocení žádosti o 

obnovení povolení (dále jen „referenční členský 

stát“); 

b) seznam všech ostatních členských států, kde 

se žádá o obnovení povolení (dále jen „dotyčné 

členské státy“), který bude rovněž obsahovat 

počty povolení udělených referenčním 

členským státem a dotyčnými členskými státy; 

c) potvrzení od žadatele, že tato povolení 

spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



76 

 

jak je stanoveno v čl. 1 odst. 2 a 3; 

d) všechny příslušné údaje vyžadované podle 

čl. 31 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

528/2012, které žadatel vytvořil od udělení 

prvotního nebo případně předchozího obnovení 

povolení, pokud tyto údaje již nebyly v 

požadovaném formátu předloženy agentuře; 

e) návrh souhrnu vlastností biocidního 

přípravku, který obsahuje informace 

požadované podle čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 528/2012, v úředních jazycích referenčního 

členského státu a dotyčných členských států, 

které se případně mohou lišit mezi členskými 

státy v souladu s čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení; 

f) posouzení žadatele týkající se toho, zda 

zůstávají v platnosti závěry prvotního nebo 

předchozího posouzení biocidního přípravku 

nebo kategorie biocidních přípravků, včetně 

kritického přezkoumání každé informace 

oznámené v souladu s článkem 47 nařízení 

(EU) č. 528/2012, včetně jakékoliv podpůrné 

informace k tomuto posouzení, pokud již není k 

dispozici v registru biocidních přípravků. 

§ 7 odst. 2 

písm. b) 

b) provádí hodnocení žádosti o povolení 

biocidního přípravku zjednodušeným postupem 

podle čl. 26 nařízení o biocidech, žádosti o 

vnitrostátní povolení podle čl. 29 nařízení o 

biocidech, žádosti o vnitrostátní povolení podle 

čl. 34 odst. 1 nařízení o biocidech, žádosti o 

obnovení vnitrostátního povolení podle čl. 31 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

vnitrostátního povolení podle čl. 4 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 odst. 1 

Žadatelé žádající o povolení biocidního 

přípravku splňujícího podmínky článku 25 

podají žádost u agentury a informují ji o názvu 

příslušného orgánu členského státu, který by 

měl podle jejich návrhu žádost vyhodnotit, 

přičemž přiloží písemné potvrzení souhlasu 

uvedeného příslušného orgánu s tím, že 

hodnocení provede. Tento příslušný orgán je 

hodnotícím příslušným orgánem. 
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492/2014, žádosti o povolení Unie podle čl. 43 

nařízení o biocidech, žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech, žádosti o změnu povolení podle čl. 

50 nařízení o biocidech, žádosti o schválení 

účinné látky podle čl. 7 nařízení o biocidech, 

žádosti o provedení následných změn 

podmínek schválení účinné látky podle čl. 7 

nařízení o biocidech a žádosti o obnovení 

schválení účinné látky podle čl. 13 nařízení o 

biocidech; v rámci hodnocení dále provádí 

srovnávací posouzení, stanoví-li tak nařízení o 

biocidech, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 46 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

Čl. 44 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článku 

19, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

21 odst. 2 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

 Před předložením svých závěrů agentuře 

poskytne hodnotící příslušný orgán žadateli 

možnost podat do 30 dnů k závěrům hodnocení 

písemné připomínky. Hodnotící příslušný orgán 

tyto připomínky odpovídajícím způsobem 

zohlední při dokončování svého hodnocení. 

Čl. 46 odst. 1 a 2 

Na základě posouzení dostupných informací a 

vzhledem k nutnosti přezkoumat závěry 

prvotního hodnocení žádosti o povolení Unie, 

nebo případně předchozího hodnocení, 

rozhodne hodnotící příslušný orgán do 30 dnů 

od přijetí žádosti agenturou podle čl. 45 odst. 3, 
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Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

zda je s ohledem na současné vědecké poznatky 

nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

je úplné hodnocení žádosti nutné, hodnocení se 

provede v souladu s čl. 44 odst. 1 a 2. 

Pokud hodnotící příslušný orgán rozhodne, že 

úplné hodnocení žádosti nutné není, do 180 dnů 

od přijetí žádosti agenturou vypracuje a 

agentuře předloží doporučení k obnovení 

povolení. Poskytne žadateli kopii svého 

doporučení. 

Hodnotící příslušný orgán je povinen co 

nejdříve poté, co agentura přijme žádost, 

informovat žadatele o poplatku stanoveném v 

čl. 80 odst. 2, a v případě, že žadatel poplatky 

do 30 dnů neuhradí, žádost zamítne. O této 

skutečnosti informuje žadatele. 

Čl. 8 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 
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Hodnocení žádosti 

1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 

lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 

dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 

528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 
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posouzení provedeného v souladu s článkem 23 

uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

 

§ 7 odst. 2 

písm. c) 

c) zpracovává návrh zprávy o posouzení 

ve věci žádosti o vnitrostátní povolení podle čl. 

29 nařízení o biocidech, žádosti o vnitrostátní 

povolení podle čl. 34 odst. 1 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení vnitrostátního 

povolení podle čl. 31 nařízení o biocidech, 

žádosti o obnovení vnitrostátního povolení 

podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) č. 492/2014, žádosti o 

povolení Unie podle čl. 43 nařízení o 

biocidech, žádosti o obnovení povolení Unie 

podle čl. 45 nařízení o biocidech, žádosti o 

změnu povolení podle čl. 50 nařízení o 

biocidech, žádosti o schválení účinné látky 

podle čl. 7 nařízení o biocidech, žádosti o 

provedení následných změn podmínek 

schválení účinné látky podle čl. 7 nařízení o 

biocidech a žádosti o obnovení schválení 

účinné látky podle čl. 13 nařízení o biocidech; 

dále zpracovává doporučení k obnovení 

schválení účinné látky ve věci žádosti o 

obnovení schválení účinné látky podle čl. 13 

nařízení o biocidech a zpracovává doporučení k 

obnovení povolení ve věci žádosti o obnovení 

povolení Unie podle čl. 45 nařízení o 

biocidech; a dále provádí posouzení 

32012R0528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 30 odst. 3 

Ve lhůtě 365 dnů uvedené v odstavci 1 

přijímající příslušný orgán: 

a) vypracuje návrh zprávy shrnující závěry jeho 

posouzení a důvody pro povolení příslušného 

biocidního přípravku nebo pro zamítnutí 

udělení povolení (dále jen "zpráva o 

posouzení"); 

b) zašle elektronickou kopii návrhu zprávy o 

posouzení žadateli a poskytne mu možnost 

předložit do 30 dnů připomínky a 

c) náležitě zohlední tyto připomínky při 

dokončování svého posouzení. 

 

Čl. 44 odst. 3 

Agentura do 180 dnů od obdržení závěrů 

hodnocení vypracuje stanovisko k povolení 

biocidního přípravku a předloží je Komisi. 

Doporučí-li agentura povolení biocidního 

přípravku, musí stanovisko obsahovat alespoň 

tyto prvky: 

a) prohlášení o tom, zda jsou splněny podmínky 

stanovené v čl. 19 odst. 1 a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku podle čl. 22 

odst. 2; 

b) případně podrobnosti o jakýchkoliv 
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připomínek žadatele k návrhu zprávy o 

posouzení v souladu s nařízením o biocidech, 
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Čl. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

podmínkách, jimž by mělo podléhat dodání 

biocidního přípravku na trh nebo jeho 

používání; 

c) závěrečnou zprávu o posouzení biocidního 

přípravku. 

 

Čl. 8 odst. 1 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

hodnotící příslušný orgán žádost podle článků 4 

a 5, a případně též veškeré návrhy na úpravu 

požadavků na údaje předložené v souladu s čl. 

6 odst. 3 a zašle zprávu o posouzení a závěry 

svého hodnocení agentuře. 

Před předložením svých závěrů agentuře 

umožní hodnotící příslušný orgán žadateli 

podat do 30 dnů ke zprávě o posouzení a k 

závěrům hodnocení písemné připomínky. 

Hodnotící příslušný orgán tyto připomínky 

odpovídajícím způsobem zohlední při 

dokončování svého hodnocení. 

 

Čl. 4 

Hodnocení žádosti 

1. Na základě posouzení dostupných informací 

a na základě současných vědeckých poznatků 

příslušný orgán referenčního členského státu 

rozhodne do 90 dnů od schválení žádosti, zda 

je nutné úplné hodnocení žádosti o obnovení 

povolení. 

 

2. Pokud je úplné hodnocení nutné, vypracuje 

příslušný orgán referenčního členského státu 

zprávu o posouzení v návaznosti na postup a 
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lhůty uvedené v článku 30 nařízení (EU) č. 

528/2012. Ve zprávě o posouzení se učiní 

závěr, zda jsou podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení stále 

plněny, a případně se zohlední výsledky 

srovnávacího posouzení provedeného v souladu 

s článkem 23 uvedeného nařízení. 

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 30 odst. 2 

prvního pododstavce nařízení (EU) č. 

528/2012, zpráva o posouzení a návrh souhrnu 

vlastností biocidního přípravku se zašlou 

dotyčným členským státům a žadateli do 365 

dnů od schválení žádosti. 

 

3. Pokud úplné hodnocení není nutné, 

referenční členský stát vypracuje zprávu o 

posouzení v souladu s postupem stanoveným v 

čl. 30 odst. 3 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 

528/2012. V této zprávě se učiní závěr, zda 

jsou splněny podmínky pro udělení povolení 

stanovené v článku 19 uvedeného nařízení, a 

případně se zohlední výsledky srovnávacího 

posouzení provedeného v souladu s článkem 23 

uvedeného nařízení. 

Zpráva o posouzení a návrh souhrnu vlastností 

biocidního přípravku se zašlou dotyčným 

členským státům a žadateli do 180 dnů od 

schválení žádosti. 

§ 7 odst. 2 

písm. d) 

d) provádí posouzení a schvaluje souhrn 

vlastností biocidního přípravku navrženého 

referenčním členským státem pro účely 

vzájemného uznání vnitrostátního povolení 

podle čl. 33 a 34 nařízení o biocidech, 

32012R0528 

 

Čl. 33 

 

 

 

 

Čl. 33 

Následné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o následné 

vzájemné uznání vnitrostátního povolení 

biocidního přípravku již uděleného v jednom 
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členském státě podle článku 17 (dále jen 

"referenční členský stát") v jiném členském 

státě nebo ve více členských státech (dále jen 

"dotyčné členské státy") předloží všem 

příslušným orgánům dotyčných členských států 

žádost, která obsahuje překlady vnitrostátního 

povolení uděleného referenčním členským 

státem do toho z úředních jazyků dotyčného 

členského státu, který tento stát může 

vyžadovat. 

Příslušné orgány dotyčných členských států 

informují žadatele o poplatcích splatných podle 

článku 80 a zamítnou žádost, pokud žadatel 

nezaplatí poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této 

skutečnosti žadatele a ostatní příslušné orgány 

informují. Po obdržení poplatků splatných 

podle článku 80 příslušné orgány dotyčných 

členských států žádost přijmou a informují o 

tom žadatele, přičemž uvedou datum přijetí. 

2. Do 30 dnů od přijetí podle odstavce 1 schválí 

dotyčné členské státy žádost a informují o tom 

žadatele, přičemž uvedou datum schválení. 

Do 90 dnů od schválení žádosti a s výhradou 

článků 35, 36 a 37 dotyčné členské státy schválí 

souhrn vlastností biocidního přípravku podle čl. 

22 odst. 2 a toto schválení zanesou do registru 

biocidních přípravků. 

3. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí každý 

dotyčný členský stát biocidní přípravek v 

souladu se schváleným souhrnem vlastností 

biocidního přípravku. 

4. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odst. 2 druhém 
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Čl. 34 

pododstavci dosaženo dohody, může každý 

členský stát, který schválil souhrn vlastností 

biocidního přípravku podle odstavce 2, 

přípravek povolit. 

 

Čl. 34 

Souběžné vzájemné uznávání 

1. Žadatelé, kteří chtějí požádat o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku, který 

zatím v žádném členském státě nebyl povolen 

podle článku 17, předloží příslušnému orgánu 

jím zvoleného členského státu (dále jen 

"referenční členský stát") žádost obsahující: 

a) informace uvedené v článku 20; 

b) seznam všech dalších členských států, ve 

kterých se o získání vnitrostátního povolení 

usiluje (dále jen "dotyčné členské státy"). 

Referenční členský stát je odpovědný za 

hodnocení žádosti. 

2. Žadatel předloží současně s předložením 

žádosti referenčnímu členskému státu podle 

odstavce 1 příslušným orgánům všech 

dotyčných členských států žádost o vzájemné 

uznání povolení, o které požádal u referenčního 

členského státu. Tato žádost obsahuje: 

a) název referenčního členského státu a 

dotyčných členských států; 

b) navrhovaný souhrn vlastností biocidního 

přípravku podle čl. 20 odst. 1 písm. a) bod ii) v 

těch úředních jazycích dotyčných členských 

států, které mohou tyto státy vyžadovat. 

3. Příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států informují 
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žadatele o poplatcích splatných podle článku 80 

a zamítnou žádost, pokud žadatel nezaplatí 

poplatek ve lhůtě 30 dnů. O této skutečnosti 

žadatele a ostatní příslušné orgány informují. 

Po obdržení poplatků splatných podle článku 

80 příslušné orgány referenčního členského 

státu a dotyčných členských států žádost 

přijmou a informují o tom žadatele, přičemž 

uvedou datum přijetí. 

4. Referenční členský stát žádost schválí v 

souladu s čl. 29 odst. 2 a 3 a informuje o tom 

žadatele a dotyčné členské státy. 

Do 365 dnů od schválení žádosti vyhodnotí 

referenční členský stát žádost, navrhne zprávu o 

posouzení podle článku 30 a zašle svou zprávu 

o posouzení a souhrn vlastností biocidního 

přípravku dotyčným členským státům a 

žadateli. 

5. Do 90 dnů od přijetí dokumentů uvedených v 

odstavci 4 a s výhradou článků 35, 36 a 37 

dotyčné členské státy schválí souhrn vlastností 

biocidního přípravku a zaznamenají toto 

schválení v registru biocidních přípravků. 

Referenční členský stát zapíše schválený 

souhrn vlastností biocidního přípravku a 

závěrečnou hodnotící zprávu do registru 

biocidních přípravků, spolu s jakýmikoli 

podmínkami pro dodávání biocidního 

přípravku na trh nebo pro jeho používání. 

6. Do 30 dnů od dosažení dohody povolí 

referenční členský stát a každý dotyčný členský 

stát biocidní přípravek v souladu se schváleným 

souhrnem vlastností biocidního přípravku. 
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7. Aniž jsou dotčeny články 35, 36 a 37, pokud 

není v 90denní lhůtě uvedené v odstavci 5 

dosaženo dohody, může každý dotyčný členský 

stát, který schválil souhrn vlastností biocidních 

přípravků uvedený v odstavci 5, přípravek 

povolit. 

§ 7 odst. 2 

písm. e) 

e) provádí posouzení, zda je třeba vydaná 

povolení biocidního přípravku změnit nebo 

zrušit na základě informací získaných od 

držitele povolení a informací z úřední činnosti, 

32012R0528 Čl. 47 odst. 2 

a 3 

2. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

3. Příslušný orgán, který udělil vnitrostátní 

povolení, nebo, v případě povolení Unie, 

agentura neprodleně informuje příslušné orgány 

dalších členských států a případně Komisi o 

všech těchto obdržených údajích nebo 

informacích. 

Příslušné orgány členských států, které v rámci 

postupu pro vzájemné uznávání vydaly 

vnitrostátní povolení pro stejný biocidní 

přípravek, prověří, zda je povolení třeba změnit 

nebo zrušit v souladu s článkem 48. 

§ 7 odst. 2 

písm. f) 

f) provádí posouzení, zda informace 

získané z oznámení o zamýšlených pokusech 

nebo zkouškách pro účely výzkumu nebo 

vývoje mohou mít nepřijatelný nepříznivý 

dopad na zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní 

prostředí, 

32012R0528 Čl. 56 odst. 3 

 

Jestliže mohou mít pokusy nebo zkoušky 

škodlivé, bezprostřední nebo opožděné účinky 

na zdraví lidí, zejména u zranitelných skupin, 

nebo na zdraví zvířat anebo mohou mít 

nepřijatelný nepříznivý dopad na člověka či 

zvířata nebo na životní prostředí, může je 

příslušný orgán buď zakázat, nebo povolit za 

podmínek, které považuje za nezbytné pro 

zabránění těmto následkům. Příslušný orgán o 

svém rozhodnutí neprodleně informuje Komisi 

a ostatní příslušné orgány. 

§ 7 odst. 2 g) na základě oznámení podle čl. 27 32012R0528 Čl. 27 odst. 2 Domnívá-li se jiný členský stát, než členský 
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písm. g) nařízení o biocidech provádí posouzení, zda 

biocidní přípravek povolený zjednodušeným 

postupem povolování na trh v jiném členském 

státě splňuje kritéria stanovená v čl. 25 nařízení 

o biocidech, 

stát, v němž se nachází hodnotící příslušný 

orgán, že biocidní přípravek povolený podle 

článku 26 nebyl oznámen nebo označen v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku nebo 

nesplňuje požadavky článku 25, může 

záležitost postoupit koordinační skupině 

zřízené podle čl. 35 odst. 1. Obdobně se použijí 

čl. 35 odst. 3 a článek 36. 

Má-li členský stát oprávněné důvody domnívat 

se, že biocidní přípravek povolený podle článku 

26 nesplňuje kritéria stanovená v článku 25 a 

nebylo-li dosud přijato rozhodnutí podle článků 

35 a 36, může tento členský stát prozatímně 

omezit či zakázat dodávání na trh nebo 

používání takového přípravku na svém území. 

§ 7 odst. 2 

písm. h) 

h) připravuje žádost předkládanou 

Evropské komisi týkající se úpravy některých 

podmínek povolení Unie podle čl. 44 odst. 5 

nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 44 odst. 5 Po obdržení stanoviska vypracovaného 

agenturou Komise přijme buď prováděcí 

nařízení, jímž uděluje povolení Unie pro 

biocidní přípravek, nebo prováděcí rozhodnutí, 

v němž se uvede, že se povolení Unie pro 

biocidní přípravek neuděluje. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 82 odst. 3. 

Komise na žádost členského státu rozhodne, že 

se upraví některé podmínky povolení Unie 

konkrétně pro území tohoto členského státu 

nebo že se povolení Unie nebude vztahovat na 

území tohoto státu, pokud lze takovou žádost 

odůvodnit jedním nebo více důvody uvedenými 

v čl. 37 odst. 1. 

§ 7 odst. 2 

písm. i) 

i) provádí posouzení, zda na základě 

nových důkazů je vhodné přijmout prozatímní 

opatření podle čl. 88 nařízení o biocidech, 

32012R0528 Čl. 88 Má-li členský stát na základě nových důkazů 

oprávněné důvody domnívat se, že biocidní 

přípravek povolený v souladu s tímto nařízením 
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představuje vážné bezprostřední či dlouhodobé 

riziko pro zdraví lidí, zejména u zranitelných 

skupin, nebo zvířat, nebo pro životní prostředí, 

přestože byl povolen v souladu s tímto 

nařízením, může přijmout vhodná prozatímní 

opatření. Členský stát o tom neprodleně 

informuje Komisi a ostatní členské státy a 

uvede důvody svého rozhodnutí na základě 

nových důkazů. 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů buď 

prozatímní opatření schválí na dobu stanovenou 

v rozhodnutí, nebo členský stát vyzve, aby 

prozatímní opatření zrušil. Tyto prováděcí akty 

se přijímají přezkumným postupem podle čl. 82 

odst. 3. 

§ 8 odst. 1 (1) Kontrolu dodržování povinností 

vyplývajících z přímo použitelných předpisů 

Evropské unie upravujících dodávání 

biocidních přípravků na trh a jejich 

používání1), z tohoto zákona a z rozhodnutí 

vydaných na jejich základě vykonávají 

a) krajské hygienické stanice, 

b) Česká inspekce životního prostředí,  

c) Ministerstvo obrany, 

d) Ministerstvo vnitra. 

32012R0528 Čl. 65 odst. 2 S cílem prosazovat dodržování tohoto nařízení 

přijmou členské státy nezbytná opatření pro 

provádění úředních kontrol. 

§ 10 Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) použije biocidní přípravek v rozporu s 

informacemi a pokyny uvedenými na štítku 

nebo příbalovém letáku nebo nerespektuje 

výstražné symboly, standardní věty označující 

specifickou rizikovost, nebo standardní pokyny 

pro bezpečné zacházení podle chemického 

32012R0528 Čl. 87 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná 

pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 

státy oznámí takto stanovené sankce Komisi 

nejpozději do 1. září 2013 a neprodleně jí 

oznámí všechny jejich následné změny. 
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zákona ) nebo výstražné symboly 

nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o 

nebezpečnosti, nebo pokyny pro bezpečné 

zacházení podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí ) a specifické 

podmínky pro používání biocidního přípravku, 

b) použije biocidní přípravek, který nebyl 

povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl 

oznámen podle § 14 nebo nesplňuje požadavky 

pro povolení stanovené nařízením o biocidech, 

aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení, 

nebo 

c) použije biocidní přípravek v rozporu s 

článkem 17 odst. 5 větou druhou nařízení o 

biocidech. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit 

pokutu do 50 000 Kč. 

§ 11 Správní delikty právnických a podnikajících 

fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická 

osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) dodá na trh na území České republiky  

1. biocidní přípravek, který nebyl povolen 

podle nařízení o biocidech nebo nebyl oznámen 

podle § 14, 

2. biocidní přípravek v rozporu s 

podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném 

podle tohoto zákona nebo podle nařízení o 

biocidech, 

3. biocidní přípravek povolený v jiném 

členském státě zjednodušeným postupem v 

rozporu s podmínkami použití uvedenými v 

32012R0528 Čl. 87 Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 

nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná 

pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí 

být účinné, přiměřené a odrazující. Členské 

státy oznámí takto stanovené sankce Komisi 

nejpozději do 1. září 2013 a neprodleně jí 

oznámí všechny jejich následné změny. 
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oznámení podaném podle čl. 27 odst. 1 nařízení 

o biocidech, 

4. biocidní přípravek, který nesplňuje 

požadavky pro povolení stanovené podle 

nařízení o biocidech, aniž by mu bylo uděleno 

dočasné povolení podle nařízení o biocidech, 

nebo jej uvede na trh v rozporu s podmínkami 

dočasného povolení, 

5. biocidní přípravek, který není 

klasifikován, označen a balen v souladu s § 2 

odst. 1 písm. c), 

6. biocidní přípravek, který není označen v 

českém jazyce, nebo příbalové informace nejsou 

uvedeny v českém jazyce, 

7. biocidní přípravek před datem 

oznámeným podle § 14 písm. l), 

8. biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 

1, který není označen podle § 15 odst. 2, 

b) dodá na trh na území České republiky 

nebo použije biocidní přípravek povolený v 

jiném členském státě zjednodušeným postupem, 

který nebyl oznámen před uvedením na trh na 

území České republiky podle čl. 27 nařízení o 

biocidech, 

c) jako držitel povolení dodá na trh na 

území České republiky biocidní přípravek, který 

není klasifikován, označen a balen v souladu s 

požadavky podle čl. 69 nařízení o biocidech, 

d) uvede na trh na území České republiky 

biocidní přípravek, který je složen z látky 

uvedené na seznamu zveřejněném Evropskou 

agenturou pro chemické látky podle čl. 95 odst. 

1 nařízení o biocidech (dále jen „seznam 
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dodavatelů“), takovou látku obsahuje nebo z 

něhož může taková látka vzniknout, aniž by 

dodavatel látky nebo dodavatel přípravku byl 

zařazen na seznamu dodavatelů pro typy 

přípravků, k nimž přípravek náleží, s výjimkou 

případu, jedná-li se o látku uvedenou v 

kategoriích 1 až 5 a 7 přílohy I nařízení o 

biocidech nebo biocidní přípravek obsahující 

pouze látky uvedené v kategoriích 1 až 5 a 7 

přílohy I nařízení o biocidech, 

e) uvede na trh na území České republiky 

ošetřený předmět v rozporu s čl. 58 odst. 2 

nařízení o biocidech, 

f) nezajistí odpovídající označení 

ošetřeného předmětu v souladu s čl. 58 odst. 3, 4 

a 6 nařízení o biocidech, 

g) neposkytne spotřebiteli informace o 

biocidním ošetření ošetřeného předmětu podle 

čl. 58 odst. 5 nařízení o biocidech, 

h) nevypracuje, neaktualizuje nebo 

nezpřístupní bezpečnostní list k biocidnímu 

přípravku v souladu s čl. 70 nařízení o 

biocidech, 

i) nesplní požadavky na reklamu 

biocidního přípravku podle čl. 72 nařízení o 

biocidech, 

j) jako držitel povolení nevede záznamy o 

biocidních přípravcích v souladu s čl. 68 

nařízení o biocidech, které uvádí na trh, nebo je 

nezpřístupní orgánům uvedeným v § 8 odst. 1, 

k) při provádění pokusů nebo zkoušek 

nevypracuje nebo nevede písemné záznamy 

podle čl. 56 odst. 1 nařízení o biocidech, nebo 
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při provádění pokusů nebo zkoušek, u kterých 

může dojít k úniku do životního prostředí, 

nesplní oznamovací povinnost podle čl. 56 odst. 

2 nařízení o biocidech, 

l) provede pokus nebo zkoušku v rozporu 

s rozhodnutím vydaným podle § 5 odst. 1 písm. 

l), 

m) neoznámí ministerstvu všechny 

informace podle § 14 písm. a) až m) nebo 

poskytne nepravdivé informace, 

n) použije biocidní přípravek, který nebyl 

povolen podle nařízení o biocidech nebo nebyl 

oznámen podle § 14 nebo nesplňuje požadavky 

pro povolení stanovené nařízením o biocidech, 

aniž by mu bylo uděleno dočasné povolení, 

o) použije biocidní přípravek v rozporu s 

informacemi a pokyny uvedenými na štítku nebo 

příbalovém letáku nebo nerespektuje výstražné 

symboly, standardní věty označující specifickou 

rizikovost, nebo standardní pokyny pro bezpečné 

zacházení podle chemického zákona15) nebo 

výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, 

standardní věty o nebezpečnosti, nebo pokyny 

pro bezpečné zacházení podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí16) a specifické podmínky pro 

používání biocidního přípravku,  

p) použije biocidní přípravek v rozporu s 

racionálním uplatňováním kombinace 

fyzikálních, biologických, chemických nebo 

jiných opatření podle potřeby, jejichž 

prostřednictvím je použití biocidních přípravků 
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omezeno na nezbytné minimum a nepřijme 

vhodná preventivní opatření, 

q) provede změnu biocidního přípravku v 

rozporu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 

354/2013, 

r) nepřestane používat nebo uplatňovat 

navrhovanou změnu biocidního přípravku v 

rozporu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 

354/2013, 

s) nesplní oznamovací povinnost v 

rozporu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 

354/2013, 

t) nepředloží revidovaný souhrn vlastností 

biocidního přípravku v rozporu s prováděcím 

nařízením Komise (EU) č. 354/2013 nebo 

u) nesplní jinou povinnost podle nařízení o 

biocidech nebo prováděcího nařízení Komise 

(EU) č. 354/2013, než která je uvedena v 

písmeni a) bodech 1 až 4, 6 a 7 a v písmenech b) 

až t). 

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 1 písm. a) bodu 7, podle 

odstavce 1 písm. e), l) až n) nebo p) až u), 

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 1 písm. f) až i) nebo j),  

c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt 

podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 až 6 nebo 8, 

podle odstavce 1 písm. b) až d), k) nebo o). 

§ 13 Podmínky, za kterých je možné dodávat biocidní 

přípravky na trh na území České republiky 

(1)  Biocidní přípravek, který nesplňuje 

podmínky čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1 a čl. 20 

32012R0528 Čl. 89 Přechodná opatření 

1. Komise pokračuje v provádění pracovního 

programu systematického přezkumu všech 

stávajících účinných látek, jejž zahájila v 
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odst. 1 nařízení o biocidech, může být dodáván 

na trh na území České republiky nebo používán, 

pokud byl oznámen podle § 14 a pokud 

a) všechny účinné látky obsažené v 

biocidním přípravku jsou stávajícími účinnými 

látkami, které byly hodnoceny podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího pracovní program přezkoumávání 

stávajících účinných látek12), ale dosud nebyly 

pro tento typ přípravku schváleny, nebo jsou 

hodnoceny podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího pracovní program 

přezkoumávání stávajících účinných látek, ale 

dosud nebyly pro tento typ přípravku schváleny, 

nebo 

b) účinné látky jsou kombinací stávajících 

účinných látek uvedených v písmenu a) a 

účinných látek schválených podle nařízení o 

biocidech. 

(2) Ministerstvo dodávání a používání 

biocidního přípravku podle odstavce 1 zakáže, 

jestliže se prokáže, že biocidní přípravek není 

dostatečně účinný nebo představuje vážné 

bezprostřední nebo dlouhodobé riziko pro zdraví 

lidí, zejména u zranitelných skupin, jako jsou 

těhotné ženy a děti, nebo pro zdraví zvířat nebo 

pro životní prostředí. 

(3)  Právnická a podnikající fyzická osoba 

nesmí dodávat na trh na území České republiky 

biocidní přípravek oznámený podle § 14, pro 

který nebyla podána žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku 

souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES, s 

cílem dokončit jej do 14. května 2014. Za tímto 

účelem je Komisi svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 83, pokud jde o provádění pracovního 

programu a bližší stanovení souvisejících práv 

a povinností příslušných orgánů a účastníků 

programu. 

V závislosti na pokroku pracovního programu 

je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 83, 

pokud jde o prodloužení trvání pracovního 

programu o určitou dobu. 

S cílem usnadnit bezproblémový přechod od 

směrnice 98/8/ES k tomuto nařízení přijímá 

Komise v průběhu pracovního programu buď 

prováděcí nařízení, jímž se schvaluje účinná 

látka a stanoví podmínky tohoto schválení, 

nebo pokud nejsou splněny podmínky 

stanovené v čl. 4 odst. 1 či případně podmínky 

stanovené v čl. 5 odst. 2, nebo pokud nebyly 

během stanovené lhůty předloženy požadované 

informace a údaje, prováděcí rozhodnutí o tom, 

že účinná látka schválena není. Tyto prováděcí 

akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 82 odst. 3. Nařízení, kterým se schvaluje 

účinná látka, konkrétně určí datum schválení. 

Použije se čl. 9 odst. 2. 

2. Odchylně od čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1 a čl. 

20 odst. 1 tohoto nařízení a aniž jsou dotčena 

ustanovení odstavců 1 a 3 tohoto článku, může 

členský stát pokračovat v uplatňování svého 

současného systému nebo praxe dodávání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9ZWEGDVG)



95 

 

nejpozději ke dni schválení účinné látky 

obsažené v biocidním přípravku pro daný typ 

přípravku nebo nejpozději ke dni schválení 

poslední účinné látky obsažené v biocidním 

přípravku pro daný typ přípravku, pokud 

biocidní přípravek obsahuje více než jednu 

účinnou látku, a to ode dne, kterým uplyne 180 

dní ode dne schválení poslední účinné látky 

obsažené v biocidním přípravku; stávající 

zásoby takového biocidního přípravku lze 

používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode dne 

schválení poslední účinné látky obsažené v 

biocidním přípravku.  

(4)  Právnická a podnikající fyzická osoba 

ukončí dodávání na trh na území České 

republiky biocidního přípravku oznámeného 

podle § 14, pokud obsahuje látku, která nebyla 

schválena podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení o 

biocidech, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne 

rozhodnutí o neschválení účinné látky; stávající 

zásoby takového biocidního přípravku lze 

používat do dne, kterým uplyne 18 měsíců od 

tohoto rozhodnutí.  

(5)  Právnická a podnikající fyzická osoba 

může pokračovat v dodávání na trh na území 

České republiky biocidního přípravku 

oznámeného podle § 14, pokud byla pro takový 

biocidní přípravek podána žádost o povolení 

biocidního přípravku nebo žádost o souběžné 

vzájemné uznání biocidního přípravku 

nejpozději ke dni schválení účinné látky 

obsažené v biocidním přípravku pro daný typ 

přípravku nebo nejpozději ke dni schválení 

určitého biocidního přípravku na trh po dobu 

dvou let od data schválení poslední účinné 

látky obsažené v tomto biocidním přípravku. 

Může v souladu se svými vnitrostátními 

pravidly povolit, aby byl na jeho území 

dodáván na trh pouze biocidní přípravek 

obsahující stávající účinné látky, které byly 

nebo jsou hodnoceny podle nařízení Komise 

(ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o 

druhé etapě desetiletého pracovního programu 

uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES ( 1 

), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku 

schváleny. 

Odchylně od prvního pododstavce může 

členský stát v případě rozhodnutí o neschválení 

účinné látky pokračovat v uplatňování svého 

současného systému nebo praxe dodávání 

biocidních přípravků na trh po dobu nejvýše 

dvanácti měsíců od data rozhodnutí o 

neschválení účinné látky v souladu s odst. 1 

třetím pododstavcem. 

3. Na základě rozhodnutí o schválení určité 

účinné látky pro konkrétní typ přípravku 

členské státy zajistí, aby povolení pro biocidní 

přípravky takového typu přípravku obsahující 

uvedenou účinnou látku byla v souladu s tímto 

nařízením podle potřeby udělována, měněna 

nebo rušena do dvou let ode dne schválení. 

V tomto smyslu subjekty, které chtějí požádat o 

povolení nebo souběžné vzájemné uznávání 

biocidních přípravků takového typu přípravku, 

který neobsahuje jiné účinné látky kromě 

stávajících účinných látek, předkládají žádosti o 
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poslední účinné látky obsažené v biocidním 

přípravku pro daný typ přípravku, pokud 

biocidní přípravek obsahuje více než jednu 

účinnou látku, nejdéle však po dobu 3 let ode 

dne schválení poslední účinné látky obsažené v 

biocidním přípravku; běh lhůty podle věty první 

se staví po dobu řízení podle čl. 37 nařízení o 

biocidech. 

(6)  Právnická a podnikající fyzická osoba 

nesmí dodávat na trh na území České republiky 

biocidní přípravek uvedený v odstavci 5, pokud 

ministerstvo zamítne žádost o povolení 

biocidního přípravku uvedenou v odstavci 5 

nebo pokud na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu jiného členského státu ministerstvo 

zamítne žádost o souběžné vzájemné uznání 

vnitrostátního povolení biocidního přípravku 

uvedenou v odstavci 5 nebo pokud Evropská 

komise rozhodne o zamítnutí žádosti o povolení 

Unie biocidního přípravku uvedené v odstavci 5, 

a to ode dne, kterým uplyne 180 dní ode dne 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení 

biocidního přípravku nebo žádosti o souběžné 

vzájemné uznání vnitrostátního povolení; 

stávající zásoby takového biocidního přípravku 

lze používat do dne, kterým uplyne 365 dní ode 

dne rozhodnutí o zamítnutí povolení biocidního 

přípravku. 

povolení nebo souběžné vzájemné uznávání 

příslušným orgánům členských států nejpozději 

ke dni schválení účinné látky (účinných látek). 

V případě biocidních přípravků obsahujících 

více než jednu účinnou látku se žádosti o 

povolení předkládají nejpozději ke dni 

schválení poslední účinné látky pro takový typ 

přípravku. Pokud nebyla předložena žádná 

žádost o povolení nebo souběžné vzájemné 

uznávání podle druhého pododstavce: 

a) biocidní přípravek již nesmí být dodáván na 

trh s účinkem od 180 dnů ode dne schválení 

účinné látky (účinných látek) a 

b) odstraňování a používání stávajících zásob 

biocidního přípravku může pokračovat do 

uplynutí 365 dnů ode dne schválení účinné 

látky (účinných látek). 

4. Pokud příslušný orgán členského státu 

zamítne žádost o povolení biocidního přípravku 

předloženou podle odstavce 3 nebo se rozhodne 

povolení neudělit, takový biocidní přípravek již 

nesmí být dodáván na trh po uplynutí doby 180 

dnů po datu takového zamítnutí nebo 

rozhodnutí neudělit povolení. Odstraňování a 

používání stávajících zásob příslušných 

biocidních přípravků může pokračovat do 

uplynutí doby 365 dnů ode dne takového 

zamítnutí nebo rozhodnutí neudělit povolení. 

§ 14 Oznamovací povinnost 

Právnická a podnikající fyzická osoba, která 

hodlá uvést na trh na území České republiky 

biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1, 

oznámí ministerstvu prostřednictvím 

32012R0528 Čl. 89 odst. 2 2. Odchylně od čl. 17 odst. 1, čl. 19 odst. 1 a čl. 

20 odst. 1 tohoto nařízení a aniž jsou dotčena 

ustanovení odstavců 1 a 3 tohoto článku, může 

členský stát pokračovat v uplatňování svého 

současného systému nebo praxe dodávání 
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informačního systému podle § 5 odst. 2 písm. l) 

nejpozději 15 dnů přede dnem uvedení takového 

biocidního přípravku na trh na území České 

republiky tyto údaje: 

a) jméno a příjmení nebo název nebo 

obchodní firmu a adresu sídla oznamovatele,  

b) jméno a příjmení nebo název nebo 

obchodní firmu a adresu sídla výrobce 

biocidního přípravku a výrobce účinné látky,  

c) obchodní název biocidního přípravku, 

d) chemické názvy a mezinárodní 

identifikace účinných látek, je-li dostupná, a 

jejich koncentrace v metrických jednotkách, 

e) chemické názvy ostatních látek 

obsažených v biocidním přípravku včetně 

mezinárodní identifikace, je-li dostupná, a jejich 

koncentrace v metrických jednotkách, 

f) příslušný typ nebo typy biocidního 

přípravku podle přílohy V nařízení o biocidech, 

g) kategorii uživatelů, na které je použití 

biocidního přípravku omezeno, 

h) protokol o stanovení účinnosti 

prokazující účinnost biocidního přípravku na 

cílové organismy; protokol o stanovení účinnosti 

se předkládá v českém jazyce, je-li protokol o 

stanovení účinnosti v jiném než českém jazyce, 

musí se předložit v originálním znění a současně 

v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, 

i) text označení obalu v českém jazyce, 

j) návod k použití v českém jazyce, pokud 

není součástí textu označení obalu, 

k) přibližné množství biocidního přípravku 

dodávané na trh na území České republiky za 

určitého biocidního přípravku na trh po dobu 

dvou let od data schválení poslední účinné 

látky obsažené v tomto biocidním přípravku. 

Může v souladu se svými vnitrostátními 

pravidly povolit, aby byl na jeho území 

dodáván na trh pouze biocidní přípravek 

obsahující stávající účinné látky, které byly 

nebo jsou hodnoceny podle nařízení Komise 

(ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007 o 

druhé etapě desetiletého pracovního programu 

uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice 98/8/ES ( 1 

), ale dosud nebyly pro tento typ přípravku 

schváleny. 

Odchylně od prvního pododstavce může 

členský stát v případě rozhodnutí o neschválení 

účinné látky pokračovat v uplatňování svého 

současného systému nebo praxe dodávání 

biocidních přípravků na trh po dobu nejvýše 

dvanácti měsíců od data rozhodnutí o 

neschválení účinné látky v souladu s odst. 1 

třetím pododstavcem. 
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kalendářní rok, 

l) datum předpokládaného prvního dodání 

biocidního přípravku na trh na území České 

republiky, 

m) bezpečnostní list vypracovaný v českém 

jazyce podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek ). 

§ 16 Úhrada nákladů na provedení odborných úkonů 

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba je 

povinna ministerstvu uhradit náklady na 

provedení odborných úkonů v rámci řízení a 

dalších činností zahájených na její žádost podle 

tohoto zákona, nařízení o biocidech, 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 354/2013 

a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

č. 492/2014. Za odborné úkony se považuje i 

zpracování hodnocení a posouzení pro potřeby 

vydání závazných stanovisek nebo zpracování 

jiných hodnocení a posouzení pro potřeby plnění 

úkolů ministerstva podle § 5 odst. 1 a § 5 odst. 2 

písm. a) až i). 

(2) Právnická a podnikající fyzická osoba je 

povinna složit ministerstvu zálohu na úhradu 

nákladů na provedení odborných úkonů. 

(3) Způsob stanovení výše úhrady nákladů na 

provedení odborných úkonů v rámci 

jednotlivých činností, maximální výši úhrad 

nákladů na provedení odborných úkonů v rámci 

jednotlivých činností a výši záloh na úhradu 

nákladů na provedení odborných úkonů v rámci 

jednotlivých činností stanoví prováděcí právní 

32012R0528 Čl. 80 odst. 2 a 

3 

2. Členské státy přímo účtují žadatelům 

poplatky za služby, které poskytují v souvislosti 

s postupy podle tohoto nařízení, včetně služeb 

vykonávaných příslušnými orgány členských 

států ve funkci hodnotícího příslušného orgánu. 

Komise na základě zásad stanovených v 

odstavci 3 vydá pokyny týkající se 

harmonizované struktury poplatků. 

Členské státy mohou v souvislosti s biocidními 

přípravky dodávanými na jejich trhy uložit 

roční poplatky. 

Členské státy mohou vybírat poplatky za další 

služby, které poskytují. 

Členské státy stanoví a zveřejní výši poplatků 

splatných jejich příslušným orgánům. 

 

3. V prováděcím nařízení uvedeném v prvním 

odstavci, jakož i v rámci vlastních pravidel 

členských států týkající se poplatků se dodržují 

tyto zásady: 

a) výše poplatků je stanovena tak, aby se 

zajistilo, že příjmy plynoucí z těchto poplatků v 

zásadě postačují na pokrytí nákladů 

poskytovaných služeb a jejich objem 
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předpis. Výše úhrad nákladů na provedení 

odborných úkonů v rámci jednotlivých činností 

se stanoví tak, aby pokryla náklady na provedení 

těchto odborných úkonů v nezbytné výši. 

(4) Ministerstvo vrátí právnické a podnikající 

fyzické osobě do 30 dnů ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí o žádosti 

a) zálohu na úhradu nákladů v plné výši, pokud 

1. zaplatila zálohu na úhradu nákladů, aniž k 

tomu byla povinna, nebo 

2. požadovaný odborný úkon nebyl zahájen, 

nebo 

b) poměrnou část zaplacené zálohy na úhradu 

nákladů odpovídající odborným úkonům, které 

nebyly provedeny. 

(5) Právnická a podnikající fyzická osoba do 30 

dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 

žádosti rozdíl mezi zálohou na úhradu nákladů 

podle odstavce 2 a skutečnou výší úhrady 

nákladů v případě, že skutečná výše úhrady 

nákladů převyšuje zálohu. 

(6) Vznikne-li povinnost zaplatit úhradu nákladů 

na provedení téhož odborného úkonu v rámci 

společného podání více osobám podle odstavce 

1, zaplatí ji společně a nerozdílně. 

nepřevyšuje částku nezbytnou k pokrytí těchto 

nákladů; 

b) poplatek je částečně nahrazen v případech, 

kdy žadatel ve stanovené lhůtě nepředloží 

požadované informace; 

c) přiměřeně se zohlední zvláštní potřeby 

malých a středních podniků, včetně možnosti 

rozdělit platby do několika splátek a etap; 

d) ve struktuře a výši poplatků se zohlední, zda 

se informace předkládají společně nebo 

jednotlivě; 

e) za řádně odůvodněných okolností a souhlasí-

li s tím agentura nebo příslušný orgán, může 

být od poplatku zcela nebo částečně upuštěno a 

f) lhůty pro zaplacení poplatků se stanoví tak, 

že se náležitě zohlední lhůty pro postupy určené 

tímto nařízením. 

§ 17 Doručování prostřednictvím registru biocidních 

přípravků 

 

Rozhodnutí vydané v souvislosti s žádostí 

podanou podle přímo použitelných předpisů 

Evropské unie upravujících dodávání 

biocidních přípravků na trh a jejich používání1) 

se doručuje pouze prostřednictvím registru 

32012R0528 Čl. 71 Čl. 71 odst. 6 

6. Příslušné orgány a Komise používají registr 

biocidních přípravků k zaznamenávání a 

předávání rozhodnutí, která přijaly v souvislosti 

s povoleními biocidních přípravků, a po přijetí 

každého rozhodnutí informace v registru 

biocidních přípravků aktualizují. Příslušné 

orgány aktualizují v registru biocidních 
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biocidních přípravků podle čl. 71 nařízení o 

biocidech. Rozhodnutí se považuje za doručené 

patnáctým dnem po jeho vložení do registru 

biocidních přípravků. 

přípravků zejména informace týkající se 

biocidních přípravků, které byly povoleny na 

jejich území nebo v jejichž případě bylo 

vnitrostátní povolení zamítnuto, změněno, 

obnoveno či zrušeno, nebo pro něž bylo 

uděleno, zamítnuto či zrušeno povolení k 

souběžnému obchodu. Komise aktualizuje 

zejména informace týkající se biocidních 

přípravků, které byly povoleny v Unii nebo v 

jejichž případě bylo povolení Unie zamítnuto, 

změněno, obnoveno nebo zrušeno. 

Náležité informace, které mají být v registru 

biocidních přípravků obsaženy, musí 

obsahovat: 

 

a) podmínky udělení těchto povolení; 

b) souhrn vlastností biocidního přípravku podle 

čl. 22 odst. 2; 

c) zprávu o posouzení biocidního přípravku. 

Informace uvedené v tomto odstavci jsou 

rovněž zpřístupněny žadateli prostřednictvím 

registru biocidních přípravků. 

§ 22 Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Části první a čtvrtá zákona č. 120/2002 

Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků 

a účinných látek na trh a o změně některých 

souvisejících zákonů, a příloha k zákonu č. 

120/2002 Sb. 

2. Část patnáctá zákona č. 186/2004 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o Celní správě České republiky. 

3. Část první zákona č. 125/2005 Sb., 

32012R0528 Čl. 96 Zrušení  

Aniž jsou dotčeny články 86, 89 až 93 a 95 

tohoto nařízení, směrnice 98/8/ES se zrušuje s 

účinkem ode dne 1. září 2013. 

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za 

odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací 

tabulkou obsaženou v příloze VII. 
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kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 

podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 

186/2004 Sb., a některé další zákony. 

4. Části první a druhá zákona č. 297/2008 

Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 

podmínkách uvádění biocidních přípravků a 

účinných látek na trh a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé související zákony. 

5. Zákon č. 136/2010 Sb., kterým se mění 

zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Zákon č. 342/2011 Sb., kterým se mění 

zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 

biocidních přípravků a účinných látek na trh a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Část šedesátá pátá zákona č. 375/2011 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o zdravotních službách, 

zákona o specifických zdravotních službách a 

zákona o zdravotnické záchranné službě. 

8. Část dvacátá devátá zákona č. 18/2012 

Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o Celní správě České 

republiky. 

9. Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se 

stanoví podrobná specifikace zásad a postup 

hodnocení biocidních přípravků a účinných 
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látek. 

10. Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se 

stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace 

údajů předkládaných před uvedením biocidního 

přípravku nebo účinné látky na trh. 

11. Vyhláška č. 382/2007 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví 

obsah žádosti a podrobná specifikace údajů 

předkládaných před uvedením biocidního 

přípravku nebo účinné látky na trh. 

12. Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu 

účinných látek. 

13. Vyhláška č. 313/2012 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu 

účinných látek. 

14. Vyhláška č. 91/2013 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných 

látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. 

§ 24 V § 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), odstavec 2 

včetně poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní: 

„(2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné 

prostředky na ochranu rostlin5) a oznámené 

biocidní přípravky podle zákona upravujícího 

dodávání biocidních přípravků na trh6) se z 

povinností stanovených v tomto zákoně vztahují 

pouze povinnosti klasifikace, balení a 

označování. Na povolené biocidní přípravky 

podle zákona upravujícího dodávání biocidních 

přípravků na trh6) se z povinností stanovených v 

tomto zákoně vztahují povinnosti klasifikace, 

balení, označování a oznamovací povinnost. 

32012R0528 Čl. 73 Kontrola jedovatých látek 

 

Pro účely tohoto nařízení se použije článek 45 

nařízení (ES) č. 1272/2008. 
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_______________________ 

5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 

péči a změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 

přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení 

směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v 

platném znění. 

6) Zákon č. … /2015 Sb., o biocidních 

přípravcích a účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o 

biocidech).“. 

Číslo předpisu EU 

(kód Celex) 
Název předpisu EU 

32012R0528 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na 

trh a jejich používání 

3213R0354 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 

32014R0492 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 ze dne 7. března 2014 , kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, 

která podléhají vzájemnému uznávání 
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