
 
 

 
1 

 

Medplus s.r.o. 
Lidická 886/43 

736 01 Havířov-Šumbark 
Česká republika 

Telefon: 800 880 864 
Telefon: 800 400 449 
www.medplus.cz 

 

IČO: 27766659 
DIČ: CZ27766659 
OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29189 

 

 
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 

o konkrétním (konkrétních) použití (použitích) prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 (1) 

(Vyplňte hůlkovým písmem) 

 

Podepsaný/podepsaná 

Jméno: 

Doklad totožnosti (číslo, vydávající orgán):(2) 

Zplnomocněný zástupce společnosti: 

Daňové identifikační číslo (DIČ): 

Identifikační číslo osoby (IČO): 

Adresa: 

Obchodní činnost/podnikání/profese: 
 

 

 

Obchodní název 
Prekurzor výbušnin 
podléhající omezení 

CAS Koncentrace Zamýšlené použití 

Sekusept Easy Peroxid vodíku roztok 7722-84-1 26,65 % Dezinfekce nástrojů 

Korsolex PAA Activator Peroxid vodíku roztok 7722-84-1 45 % Dezinfekce nástrojů 

Desam® OX Peroxid vodíku 7722-84-1 
nad 1 % a méně 

než 12 % 

Dezinfekce ploch a 

povrchů 

Desam® OXI Peroxid vodíku 7722-84-1 
nad 1 % a méně 

než 12 % 

Dezinfekce ploch a 

povrchů 

Discleen® Endo PAA báze Peroxid vodíku 7722-84-1 
nad 1 % a méně 

než 12 % 
Dezinfekce nástrojů 

Persteril 15 Peroxid vodíku 7722-84-1 25 % Sanitace 

savagro® KD Kyselina dusičná 7697-37-2 nad 3 % 
Čištění potrubních 

systémů 

 

 

Tímto prohlašuji, že komerční výrobek a látka nebo směs, které obsahuje, budou použity pouze k 
uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán jinému zákazníkovi 

http://www.medplus.cz/


 
 

 
2 

 

pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení stanovená 
nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti. 

 
 
V………………….…dne………………. 

 

 
Podpis Jméno, funkce Razítko 

 
 
…………………………. ……………………………. ………………………... 

  
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně 
nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 1). 

(2) Zavazujeme se, že s údaji budeme nakládat v souladu s pravidly GDPR 

  
 
Poučení zákazníka: 
 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout distributorům (hospodářským subjektům) a 
profesionálním uživatelům informace o právních povinnostech a jejich plnění v souvislosti s 
uváděním prekurzorů výbušnin na trh. 
 
Výše uvedené výrobky podléhají požadavkům na jejich zpřístupnění, dovoz, držení a použití, dle 
článků 5 až 9 nařízení EU 2019/1148. Všichni naši odběratelé jsou povinni se s nařízením seznámit a 
zavést účinná opatření minimálně v rozsahu článků 5 až 9 nařízení EU 2019/1148.  
 
Společnost Medplus s.r.o. by chtěla upozornit všechny odběratele výše uvedených výrobků na některé 
vybrané povinnosti stanovené nařízením EU 2019/1148:  
 
Prekurzory výbušnin podléhající oznámení nesmějí být zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti 
ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány.  

Distributoři poskytují informace prostřednictvím bezpečnostních listů, informují zákazníky, zasílají a 
ukládají podepsaná prohlášení od distributorů a uživatelů.  
 
Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé oznámí významná zmizení a krádeže regulovaných 
prekurzorů výbušnin národnímu kontaktnímu místu členského státu, v němž ke zmizení nebo krádeži 
došlo, do 24 hodin od jejich zjištění. Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, 
přihlédnou k tomu, zda je množství s ohledem na všechny okolností případu neobvyklé. 
 
 
Podezřelé transakce, významná zmizení a krádeže prekurzorů výbušnin lze oznámit následujícímu 
kontaktnímu místu: 

Policie České republiky 

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV 

Odbor zbraní a nebezpečných materiálů 
pošt. schr. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav 

email: ncoz.t4@pcr.cz, ncoz.nkbt.info@pcr.cz 

linka služby PČR: 974 842 333 
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