
CHLaS z pohledu BOZP - 

novela § 44a zákona č. 

258/ 2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví  

             Navržené znění 

     Parlamentní tisk č. 530/0 



(1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi je jejich 
výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, 
skladování, balení, označování a vnitropo- 

dniková doprava.                                           
Ostatní druhy dopravy  jsou kryty jinými 
předpisy (ADR, RID….)  

 

(2) Při nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými směsmi 
je každý povinen chránit zdraví fyzických 
osob a životní prostředí a řídit se 
výstražnými symboly nebezpečnosti  
standardními větami o nebezpečnosti a 
pokyny pro bezpečné zacházení podle   



     nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008  o klasifikaci, 

označování a balení látek a směs nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném 

znění (dále jen „nařízení (ES) č. 

1272/2008“).    

     Definitivně se tedy přechází na systém 

klasifikace podle CLP, končí staré pojmy, 

jako R/S věty apod. 



(3) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat 
ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat 
jiným osobám, než jsou právnické osoby 
nebo podnikající fyzické osoby, nebezpečné 
chemické látky nebo chemické směsi, které 
mají přiřazenu třídu a kategorii 
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 
nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

 Omezení  přístupu pro nejvyšší stupně 
toxicity  platí beze změny, jen jsou 
odstraněny legislativní zkratky – dřívější 
termín „vysoce toxické CHLS“  odpovídá 
nynější  akutní toxicitě kategorie 1 a 2. 



(4) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat 

ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat 

pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo 

osobu, jejíž svéprávnost byla soudem 

omezena, nebezpečné chemické látky nebo 

chemické směsi, které mají přiřazenu třídu 

nebo třídy a kategorii nebo kategorie 

nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 3 

nebo toxicita pro specifické cílové orgány 

po jednorázové nebo opakované expozici 

kategorie 1 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

nebo chemické látky nebo 



   chemické směsi, které mají přiřazenu třídu 

a kategorie nebezpečnosti žíravost 

kategorie 1 se standardní větou H314 

podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

 

 

   Vlastnost „toxicita pro specifické cílové 

orgány“  je v bezpečnostních listech  

označována zkratkami STOT SE  nebo 

STOT  RE. 

   Poněkud nejasné je, jak  v praxi  ověřovat  

svéprávnost.  



 (5) Právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby nesmějí prodávat v prodejních 

automatech a do přinesených nádob 

nebezpečné chemické látky nebo chemické 

směsi, které mají přiřazenu třídu nebo třídy 

a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti 

akutní toxicita kategorie 1, 2 nebo 3 nebo 

toxicita pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici 

kategorie 1, nebo nebezpečné chemické 

látky nebo chemické směsi, které mají 

přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti  



žíravost kategorie 1 se standardní větou o 
nebezpečnosti H314 podle nařízení (ES) č. 
1272/2008. 

       

(6) Právnické osoby a podnikající fyzické 
osoby smějí nakládat s nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými 
směsmi, které mají přiřazenu třídu 
nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 
nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, jen 
tehdy, jestliže nakládání s nimi mají 
zabezpečeno fyzickou osobou odborně 
způsobilou podle § 44b odst. 1,  



   nestanoví-li  zvláštní právní předpis jinak. 
Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s 
těmito chemickými látkami a chemickými 
přípravky (směsmi) může vykonávat i 
zaměstnanec, kterého fyzická osoba 
odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. 
Opakované proškolení se provádí 
nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a 
proškolení musí být pořízen písemný 
záznam, který je právnická osoba nebo 
podnikající fyzická osoba povinna 
uchovávat po dobu 3 let.  



   Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje 

na provozování speciální ochranné 

dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58). 

Zůstává tedy zachován požadavek  odborné 

způsobilosti ve vztahu k látkám a směsím 

nejvyšších kategorií toxicity. 

Příslušná ustanovení §44b zůstala prakticky 

beze změny, jen je upravena  terminologie 

(odstranění legislativních zkratek). 

 

 



 (7) Právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby jsou povinny skladovat nebezpečné 

24 chemické látky nebo chemické směsi, 

které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti 

akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle 

nařízení (ES) č. 1272/2008, v prostorách, 

které jsou uzamykatelné a zabezpečené 

proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. 

Při skladování musí být vyloučena záměna a 

vzájemné škodlivé působení uskladněných 

chemických látek a chemických směsí a 

zabráněno jejich pronikání do životního 

prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob. 

 



   Původní odst. 7 zakládal povinnost tvorby a 

projednávání tzv. pravidel. Ta je bez náhrady 

zrušena, zejména z důvodu nemožnosti 

dosáhnout sjednocení postupu KHS, 

přičemž potřebné informace jsou již běžně 

dostupné  z jiných zdrojů. 

Zrušení povinnosti nebrání ve vytváření 

pokynů pro  pracoviště, doporučit lze 

pokyny pro první pomoc, které publikovala 

ČSL J.E.P., resp. Společnost pro pracovní 

lékařství. T. č. se pracuje na jejich 

aktualizaci. 



Zákon konkrétně nestanoví způsob 

zabezpečení, dodržovalo se pravidlo „dvou 

zámků“. 

Rovněž technické podmínky skladování 

zákon neřeší, některé informace lze čerpat 

z vyhl. č. 48/1982 Sb., ČSN 01 8003, popř. u 

hořlavých kapalin z vyhl. č. 23/2008 Sb. a 

ČSN 65 0201  a u tlakových lahví pro 

dopravu plynů z ČSN  07 8304  v jejich 

aktuálním znění. 

Pozn.: u technických norem jde již o 

několikáté vydání pod stejným číslem 

 

 

 

 



   (8) Právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby, které nakládají s nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými 

směsmi, které mají přiřazenu třídu 

nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 

nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008, 

jsou povinny vést evidenci těchto 

chemických látek a chemických směsí. 

Evidence se vede pro každou 

nebezpečnou chemickou látku a 

chemickou směs odděleně a evidenční 

záznamy musí obsahovat údaje o 

přijatém a vydaném množství, stavu 



   zásob, jméno a příjmení osoby a označení 
útvaru subjektu, pro který byly vydány. 
Evidenční záznamy se uchovávají 
nejméně po dobu 5 let po dosažení 
nulového stavu zásob nebezpečné 
chemické látky nebo chemické směsi. 
Ustanovení tohoto odstavce se 
nevztahuje na provozování speciální 
ochranné dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace a na vedení evidence 
chemických látek a chemických směsí, 
které jsou výbušninami. 

 

    Zákon konkrétně nestanoví  jak má 
evidence vypadat, z povahy věci by měla 
být průkazná. 



   Zákon je t. č. projednáván v Parlamentu 

    ČR.  Kdy by mohl nabýt účinnosti, je 

    otázka pilnosti  obou komor Parlamentu.              

 

Zbyněk  Moravec 

 

    moravec.zbynek@volny.cz 
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