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Legislativa ČR 1

• Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 
přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na 

trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 

109/2005 Sb. se změnila vyhláškou MŽP 78/2006 Sb. Ta vstoupila 

v platnost 15. března 2006, jen obsah polyfosforečnanů v pracích 
prostředcích

• vyhlášky MŽP a MZ č. 139/2009 o omezení nebezpečných 
chemických látek a nebezpečných chemických přípravků v pracích 
prostředcích, kde v §2  se hovoří o sloučeninách fosforu se stejnými 

omezeními jako ve vyhlášce č. 78/ 2004 Sb.



Legislativa ČR_2

• novela zákona o vodách 150/ 2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů,  který bude platný od 1.8. 2010 nezmiňuje 
mycí prostředky. Novela zákona říká: 
V § 39 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

"(10) Z důvodu ochrany vod se nesmí uvádět na trh a prodávat 
spotřebitelům prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu 
vyšší než 0,5 % hmotnostních. Omezení uvádět na trh se nevztahuje 
na prací prostředky
a) používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné
školenými zaměstnanci,
b) určené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných členských států
Evropských společenství.
(11) Na nakládání se sedimentovatelnými tuhými látkami uvedenými v 
příloze č. 1 k tomuto zákonu se nevztahují odstavce 2, 4 a 5.".



Legislativa EU
• nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 648/2004 o 

detergentech se týká biodegradability tenzidů a otázka fosforečnanů
není řešena, jen je zde zmínka o postupném ukončení jejich používání
nebo omezení.  Výjimky tvoří národní legislativy, například v Nizozemí, 
nebo v Anglii jsou zakázány prací prostředky s obsahem fosforu.

• Nařízení Komise č. 907/2006 – ze dne 20. června 2006, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech za účelem 

přizpůsobení příloh III a VII uvedeného nařízení změny týkající se hodnocení
biodegradability, označování a datového listu



Složky prostředků do myček

1. Regenerační sůl - používá pro údržbu iontoměniče 

2. Mycí prostředek 
Obsahuje:

tenzidy
změkčovací látky
bělící látky 
enzymy 
pomocné látky - barviva a parfémy.

3. Oplachovací prostředek



Informace o mycích prostředcích na obalech





www.dtest.cz; Test 3/2008

http://www.dtest.cz/


Vliv na životní prostředí

• Posouzení zátěže odpadních vod s pomocí modelového výpočtu 
expozice a účinku

• Hodnocení obalů (druh/způsob balení, velikost obalu ve vztahu k 
obsahu)

• Zohledněny byly Evropské směrnice pro udělení označení
ekologického výrobku EU pro přípravky do myček nádobí
(2003/31/ES) 

[www.dtest.cz; Test 3/2008]

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. listopadu 2002, kterým se stanovují revidovaná
ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mycím prostředkům do myček 
nádobí a kterým se mění rozhodnutí 1999/427/ES (oznámeno pod číslem K(2002) 4632) 
(2003/31/ES) (Úř. věst. L 9, 15.1.2003, s. 11) Ve znění:
Rozhodnutí Komise 2007/207/ES ze dne 29. března 2007 L 92 16 3.4.2007
Rozhodnutí Komise 2008/889/ES ze dne 18. listopadu 2008 L 318 12 28.11.2008

http://www.dtest.cz/


Množství fosforu a fosfátů ve vybraných mycích prostředcích_1

obsah 
celkového 

fosforu
Fosfáty Fosfonáty fosfáty

celkový 
fosfor na 

1 mytí

fosfáty na 
1 mytí

mg/kg % % mg/kg mg/20g mg/20g
Jar ultra 
capsules 98 700 > 30 > 29 610 1 974 592,2

Splendid 51 800 15 – 30
7 700 - 15 

540 1 036 154 - 310,8
Domol 110 000 < 30 < 33 000 2 200 <660
Clever 80 700 < 30 < 24 210 1 614 <484,2
Denk mit 2 080 42
Green force 30 200 604
Clean
maximo 78 800 > 30 > 23 640 1 576 >472,8
Yplon 103 000 > 30 > 30 900 2 060 >618
Gosh 11 71 400 > 30 >5 > 21 420 1 428 >428,4
Strate GY 1 850 37
Tesco
powder 10 100 5 až 15 505 - 1515 202 10,1 - 30,3

mycí
prostředek



Množství fosforu a fosfátů ve vybraných mycích prostředcích_2

mycí
prostředek

obsah 
celkového 

fosforu
Fosfáty Fosfonáty fosfáty

celkový 
fosfor na 

1 mytí

fosfáty na 
1 mytí

mg/kg % % mg/kg mg/20g mg/20g
Poppy
powder 61 000 15 - 30

9 165 -
18 300 1 220 183,3 - 366

Calgonit
Max in 1 103 000 > 30 <5 > 30 900 2 060 >618
Tesco 3 v 1 73 400 > 30 <5 > 22 020 1 468 >440,4
Somat
perfect 94 000 < 30 >5 < 28 200 1 880 <564
Tesco 5 v 1 121 000 < 30 >5 < 36 300 2 420 <726

Calgonit gel 67 000 15 - 30 >5
10 050 -

20 100 1 340 210 - 402



Odhad produkce fosforu z myček

Problematika myček – nový fenomén

• Pokus o odhad produkce fosforu z myček
– Pro výpočty uvažováno, že myčku používá 40% domácností. 

Spotřeba myčky na 1 cyklus je 15 l/vody a spotřeba prášku 20 g na 
1 cyklus. 

• Domácnosti:
– produkce nádobí: 1 myčka na 2 /os./den (1 náplňmyčky = spotřeba 

cca 20 g mycího prostředku = 3‐6 g fosforu) = > 183 cyklů běhu 
myčky na os/rok = spotřeba 3,66 kg mycího prostředku = 0,55 – 1,1 
kg/fosforu na osobu/rok.

– Při spotřebě vody 15 l na 1 mycí cyklus a 20 g prášku (3‐6 g fosforu) 
se produkuje odpadní voda s koncentrací fosforu 0,2 – 0,4 g P/l. 
(šedá voda?)

• V ČR je 10,5 mil. obyvatel, u 40% uvažuji používání myčky => 
¾ miliardy mycích cyklů za rok = spotřeba 15 372 tun mycího 
prostředku => 2 300 – 4600 tun fosforu/rok.

Sklenárová, T.; Plotěný , K.; Palbuchta, J.:
Minimalizace množství nutrietů a odpadních vod vypouštěných do povrchových a podzemních vod – postupy a zařízení



www.elektrospotřebitel.cz

na jedno mytí spotřeba 
vody

spotřeba 
energie

teplá 20 litrů 0,7 až 0,92 kWh

studená 20 až 40 litrů ----------

Mytí pod tekoucí
vodou

80 až 120 litrů
(cca 15 minut) 2,6 až 5,5 kWh

Mytí v myčce 13 až 25 litrů 1,6 až 2,2 kWh

Mytí
nádobí
ve 
dřezu



Srovnání nákladů na energii pro mytí
náklady na energiicena energie

na ohřev TUV
při mytí ve 

dřezu

při mytí pod 
tekoucí
vodou

elektřina sazba D 25
(dříve N) 0,92 Kč/kWh

(bojler „na noční proud“)
elektřina sazba D 46

(dříve BP) 0,90 Kč/kWh
(přímotopné el. vytápění)

0,64 až
0,85 Kč

2,4 až
5,1 Kč 1,5 až 2,0 Kč

elektřina sazba D 02
(dříve B) 3,16 Kč/kWh
(sazba pro domácnosti)

2,2 až
2,9 Kč

8,2 až
17,3 Kč 5,1 až 7,0 Kč

centrální dodávka z teplárny
1,1 až 1,4 Kč/kWh

0,8 až
1,0 Kč

2,9 až
7,7 Kč ---------

zemní plyn
cca 0,9 Kč/kWh

0,63 až
0,83 Kč

2,4 až
5,1 Kč ---------

solární systém
0,9 až 2,4 Kč/kWh

0,64 až
2,20 Kč

2,4 až
13,2 Kč ---------

náklady na 
elektřinu pro 

myčku

www.elektrospotřebitel.cz



Snížení spotřeby vody, energie a regenerační soli v průběhu
čtyřicetiletého vývoje myček nádobí

Zdroj: Elektroinstalater 3/2007



Závěr
Moderní mycí prostředky jsou vyvíjeny tak, aby bylo možné mytí při 
nižších teplotách a při menší spotřebě vody s vyšší účinností mytí. Šetří
se tak sice peníze spotřebitelům, ale životní prostředí se šetří jen 
částečně. 

Hodnocení tablet na mytí nádobí by  však mělo směřovat i 
k hodnocení možností

recyklace
biodegradability
ekotoxicity

Ani v zahraničí není problém myček nádobí spolehlivě vyřešen, 
dodnes se o tabletách do myček diskutuje. 



Poděkování:
projektu NAZVa QH 81012, výzkumnému záměru BÚAVČR, v.v.i  „AV0760050516“, laboratořím ALS, 
všem z týmu CCT, kteří pomohli s výběrem a nákupem prostředků a Sdružení FlosAquae za financování
analýz a nákupu prostředků.



Děkuji za pozornost!

Děkuji za pozornost!
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