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Prohlášení o dodávání biocidních přípravků 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
dovolujeme si Vás informovat o změně legislativy, která se týká biocidních (dezinfekčních) přípravků, které naše 
společnost GHC Invest, s.r.o. dodává. 
 
Dodávání biocidních přípravků na trh České republiky je legislativně upraveno Nařízením EU č. 528/2018  
o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání a dále zákonem č. 324/2016 Sb., o biocidech.  
Od 1. ledna 2019 došlo k první vlně nových registrací biocidních přípravků, které jako účinnou látku obsahují 
„aktivní chlor uvolňovaný z chloru“, „aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného“ a „aktivní chlor uvolňovaný 
z chlornanu vápenatého“.  
  
Rádi bychom Vás tímto informovali a ujistili, že pro veškeré naše biocidní přípravky, které obsahují aktivní chlor, 
byly podány žádosti o povolení dle výše zmíněné legislativy. Na základě této skutečnosti Vám tak i nadále 
můžeme dodávat naše přípravky. 
 
Níže uvádíme referenční čísla biocidních přípravků, pod kterými jsou evidovány v registru biocidních přípravků 
(R4BP). Při používání níže uvedených biocidních přípravků si můžete být jisti, že se nevystavujete riziku postihu 
Vašich provozů ze strany kontrolních orgánů a že tedy splňujete legislativní požadavky pro biocidní přípravky 
platné od 1. ledna 2019. 
 
GHC Chlor kapalný 
Účinná látka: aktivní chlór uvolňovaný z chlóru  
Referenční číslo v rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP): BC-EN045705-33 
kategorie přípravku: PT2, PT 5, PT11 
 
GHC Desinfik Potravinářský   
Účinná látka: aktivní chlór uvolňovaný z chlornanu sodného  
Referenční číslo v rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP): BC-HL047837-23 
kategorie přípravku: PT 5 
 
GHC Chlor Šok 
Účinná látka: aktivní chlór uvolňovaný z chlornanu vápenatého  
Referenční číslo v rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP): BC-KL047808-21 
kategorie přípravku: PT2, PT4, PT 5 

 
Kategorie přípravků: 
PT2 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat 
PT4 - Oblast potravin a krmiv 
PT5 - Pitná voda 
PT11 - Konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy používající kapaliny 
 

 
 
 
 
 
 
 
v Praze, 31.1.2019, Ing. Tomáš Eršil 
jednatel společnosti GHC Invest, s.r.o. 
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