
 Bezpečnostní listy a expoziční scénáře a 
jejich využití ve firemní praxi 
 

 
 

Ing. Radka Vokurková 

1 



Nastavení systému komunikace ve firmě  

2 

bezpečnostní 
list* 

technolog 

nákup 

výroba 

logistika 

BOZP a 
PO 

ochrana 
ŽP 

*včetně expozičního scénáře 



Nákup suroviny pro vlastní výrobu 

Jedná se o dovoz ze zemí mimo EU?  
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• "Dovozce" 

• (C&L, registrace >1 tunu látky, 
oznámení nebezpečné směsi 
do registru MZ (CHLAP) 

ANO 

• "Následný uživatel" 

• (hodnocení rizika na 
pracovišti) NE 



Kdy musí být bezpečnostní list 

V češtině, zdarma, tištěný nebo elektronicky.  

Od 1. 6. 2017 musí být BL ve formátu podle nařízení 32015R0830    
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• pro nebezpečnou látku nebo směs; pro PBT, vPvB látku; pro SVHC 
látku (ze Seznamu kandidátů) 

• Na vyžádání pro neklasifikovanou směs obsahující 

• ≥ 1 % (≥ 0,2 %) látky nebezpečné pro zdraví nebo ŽP 

• ≥ 0,1 % látky Carc 2; Rep 1A, 1B, 2; Skin Sens. 1; Resp. Sens. 1; Lakt.; 
PBT; vPvB; SVHC(kand.) 

• látku se stanovenými expozičními limity Společenství  

ANO 

 

• BL nemusí být pro směsi prodávané veřejnosti (dohoda s 
distributory!) 

 

• BL se nevyžaduje pro předměty (často však dodavatel vyrobí 
dokument ve formě BL, který však nemusí plnit požadavky Přílohy II 
Nařízení REACH – uvedeno v záhlaví nebo v textu dokumentu) 

 

NE 



Kdy musí být expoziční scénář 

REACH, článek 31 (7) Každý účastník dodavatelského řetězce, který musí vypracovat zprávu o 
chemické bezpečnosti, uvede příslušné scénáře expozice (popřípadě včetně kategorií použití a 
expozice) v příloze bezpečnostního listu zahrnující určená použití a zvláštní podmínky vyplývající 
z použití oddílu 3 přílohy XI. 
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• pro registrované nebezpečné látky nebo splňující kritéria 
PBT/vPvB (v bodě 1.1 uvedeno registrační číslo „01-
xxxxxxxxxx-xx-xxxx“) VYRÁBĚNÉ NAD 10 TUN musí být 
připojeny k bezpečnostnímu listu ES pokud bylo provedeno 
hodnocení rizik (info v bodě 15.2. bezpečnostního listu) 

ANO 

 

• registrace látky v množství < 10 t/rok 

• registrace látky jako meziproduktu za přísně kontrolovaných 
podmínek 

• látka není nebezpečná a není PBT a vPvB 

• látka je vyjmuta z povinnosti registrace 

NE 

https://reachonline.eu/REACH/CS/REACH_CS/clanekXI.html


Doprava suroviny 

Jedná se o přepravu dle mezinárodní Dohody ADR?  
Dovezla ji spediční společnost s oprávněním řidiče pro přepravu dle ADR? 
Zařazení dle ADR  - oddíl 14 bezpečnostního listu.    
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•„Příjemce" 

•(proškolit zaměstnance dle bodu 8.2.3 
Dohody ADR, kontrola funkčnosti a 
značení obalů, uchovávat CMR doklady 
po dobu nejméně 2 let) 

ANO 

 

•(kontrola funkčnosti a označení obalů 
podle vodního zákona a požadavků 
BOZP) NE 



Výroba - posouzení rizika používání NCHLS na pracovišti  
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Informace o skladovaném množství a spotřebě CHLS 
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254/2001 

• Přehled pro havarijní plán dle zákona o vodách 

• maximální a průměrné skladované množství na provozech 

224/2015 

• Vyhodnocení provozu dle zákona o prevenci závažných havárií 

• přehled množství a ukazatele N u skladovaných CHLS  

201/2012 

• Přehled emise VOC do ovzduší 

• podklad souhrnné provozní evidence 

133/1985 

• Přehled pro požární ochranu 

• podklad pro posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie 



Informace o rizikových látkách 
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SVHC 

• Přehled SVHC látek v používaných materiálech 

• hlídat poslední platnou verzi Kandidátského seznamu (nyní 201 látek) 

Annex 
XIV 

• Přehled látek podléhajících povolení v používaných materiálech 

• hlídat termíny zápisu látek na seznam a sunset date 

CMR 

• Přehled CMR látek kategorie 1A a 1B 

• podklad pro stanovení kontrolovaného pásma na pracovišti 

Alergeny 

• Přehled senzibilizujících látek v používaných výrobcích 

• podklad pro vyhodnocení a stanovení vhodných OOPP  

180/2015 

• Přehled rizik dle vyhlášky o zakázaných pracích 

• vyhodnocení rizik pro práci mladistvých, těhotných, kojících a matek... 

258/2000 

• Přehled žíravých a toxických látek 

• pro vypracování pravidel dle §44a zákona (dosud platí) 



Odpady 

Oddíl 13 bezpečnostního listu. 
Nutno přihlédnout k technologii výroby a stávající skladbě produkovaných odpadů. 
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Děkuji za pozornost. 

11 


