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Základní pojmy legislativy 

Výrobce je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která vyrábí 

látku 

 

Dovozce je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která 

odpovídá za dovoz 

dovoz – fyzické uvedení na celní území EU 

 

Následný uživatel je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství 

jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo 

obsaženou ve směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. 

Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. 

 

Distributor je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, včetně 

maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo 

obsaženou ve směsi pro třetí osoby. 

 

 

 

 



 

Dodavatel látky nebo směsi je výrobce, dovozce, následný uživatel 

nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou 

ve směsi a/nebo směs. 

 

Použití je  zpracování, formulace (výroba směsí), spotřeba, skladování, 

uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, přenos z jednoho 

zásobníku do jiného, míchání, výroba předmětu nebo jakékoli jiné 

využití 

 

Uvedení na trh je dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. 

Za uvedení na trh se považuje také dovoz. 

 

 

 

Základní pojmy legislativy 



Nařízení Evropského Parlamentu a Rady  

(ES) č. 1907/2006 

 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek…….. 
 

Platnost nařízení od 1.6.2007 

                                                                               

R egistration           registrace 
E valuation              hodnocení 
A uthorisation        povolení 
(R) estriction           omezení 

of 
Ch Chemicals 

REACH 



REACH 

 
 

R egistration           registrace 

E valuation             hodnocení 

 
Blíží se poslední termín registrace 31. 5. 2018 

- budou vaši dodavatelé registrovat ?   

- Bezpečnostní list – dokument k bezpečnosti práce 

- expoziční scénáře – dokument k bezpečnosti práce  

 



REACH 

 
 

A uthorisation         povolení 

(R) estriction          omezení 

 
Kde hledat tyto důležité informace k nakládání BOZP ? 

- Na stránkách ECHA 

- V bezpečnostním listu oddíl 15 

 

 



 

XX – XXXXXXXXXX – XX - XXXX 

TYPE BASE NUMBER CHECKS 

NUMBER 

INDEX NUMBER 

Čísla pro každou registrovanou 

látku stejné: 

BASE NUMBER – desetimístné číslo  

CHECKSUM – dvojmístné číslo 

INDEX NUMBER 

Čtyřmístné číslo označující 

index účastníka společného 

podání 

TYPE – dvoumístné číslo označující druh čísla 

- 01  Registrace,  

- 02  Oznámení klasifikace a označení 

- 03  Látka v předmětu, - 04  PPORD,  

- 05  Předběžná registrace, - 06  Dotaz (Inquiry), 

- 07  Izolované meziprodukty na místě 

- 08  Přepravované izolované meziprodukty 

- 09  Oznámení držitele údajů 

- 17  Dodatečná předregistrace  

                      (od 1. 6. 2017 již není možná) 

Registrační číslo - struktura registračního čísla: 

 



Registrační číslo 

 

Podle novely nařízení REACH platí princip 

 

jedné registrace, všichni musí registrovat přes hlavního registranta, nelze 

podat samostanou registrační dokumentaci 

 

 

 

Pozor: 

Registrační číslo může být registrantovi odebráno a to i hlavnímu  

 

Pokud máte v BL k čisté látce registrační číslo a v oddíle 15.2 je uvedeno, 

že bylo provedeno hodnocení rizika, je potřeba získat o dodavatele 

expoziční scénář. 

 

 



Nařízení EP a rady EU 1272/2008 
 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí  

 

 

Platnost nařízení od 20.1.2009 

Nařízení má mnoho novelizací. 

 

 



Klasifikace je zhodnocení nebezpečných vlastností látky nebo směsi. 
 

Výsledkem klasifikace podle CLP je přidělení 

– třídy nebezpečnosti 

– kategorie nebezpečnosti 

– H-věty 

 

Výsledkem označení podle CLP je přidělení 

– H-věty 

– signálního slova  

– výstražného symbolu 

– P-věty 

 

Klasifikační informace jsou uvedeny v oddíle 2.1 bezpečnostního listu. 

Informace o označení v oddíle 2.2., musí být soulad mezi informacemi        
na štítku a oddílem 2.2.  
 

 
  
      

Co je klasifikace 



 

Třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti, 

nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní 

prostředí 

 

Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci každé 

třídy nebezpečnosti s upřesněním závažnosti nebezpečnosti 

 

 

Signální slovo – je slovo označující příslušnou úroveň závažnosti 

nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; rozlišují      

se tyto dvě úrovně: 

„nebezpečí“ - je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; 

„varování“ - je signální slovo označující méně závažné kategorie  

                      nebezpečnosti 

 

Pojmy 



Výstražný symbol nebezpečnosti - složené grafické zobrazení obsahující 

piktogram a další grafické prvky, například orámování, pozadí nebo barvu, 

jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. 

 

 

                                                                                      

 

 

Čtverec postavený na špičku. 

 

Přesně daná velikost podle velikosti obalu. 
 

 

 

Pojmy 



Údaje na štítku 

 

 

 

 

Pojmy 

Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanoveny             

v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu       

a najdete je v příloze I nařízení CLP. 

 

Znění standardních vět (H-vět) je uvedeno v příloze III nařízení CLP celkem 

ve 23 jazycích. 

H-věta musí být v souladu s touto přílohou v jazyce, který potřebujete na 

štítek. 

H věty 

Pro každou třídu a kategorii je jen jedna H věta (výjimka je aerosol) 

Její znění nelze modifikovat. 

Lze ji uvádět v kombinaci číslo-text ( H315 Dráždí kůži) nebo pouze jako 

text (Dráždí kůži). Podstatný na štítku je text.  

 



„Standardní věta o nebezpečnosti“ - věta přiřazená dané třídě a kategorii 
nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky 
nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnost 

 

„Hazard statement“   - odtud        H- věta 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1                                    

H318 – Způsobuje vážné poškození očí. 

 

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2                                    

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. 

 

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1 

H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
 

Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 

H315 – Dráždí kůži 

 

 
 

 

 

Pojmy 



                            
 

 

 

 

 Pokyny pro bezpečné zacházení věta popisující jedno nebo více 
doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků 
způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku jejího 
používání nebo odstraňování 

 

Znění standardních vět (P-vět) je uvedeno v příloze IV nařízení CLP celkem 

ve 23 jazycích. 

P-věta musí být v souladu s touto přílohou v jazyce, který potřebujete na 

štítek. 

Pojmy 



P věty 
Znění je předepsáno v příloze, ale P věty lze modifikovat a vzájemně 
spojovat. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO/lékaře/… 
  
Modifikace: 
P310 Okamžitě volejte lékaře. 
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO  
          (+420) 224 919 293  
 
Spojení: 
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. 
 
 
 
 
 
 
 

Pojmy 



 

Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP  
Třídy nebezpečnosti: 
 
»  Výbušniny 
»  Hořlavé plyny 
»  Hořlavé aerosoly 
»  Oxidující plyny 
»  Stlačené plyny 
»  Hořlavé kapaliny 
»  Hořlavé tuhé látky 
»  Samovolně se rozkládající látky 
»  Samovznětlivé kapaliny 
»  Samovznětlivé tuhé látky 
»  Samozahřívající se kapaliny 
»  Látky, které při kontaktu s vodou 
    uvolňují hořlavé plyny 
»  Oxidující kapaliny 
»  Oxidující tuhé látky 
»  Organické peroxidy 
»  Žíravé pro kovy 

 
 

 

16 tříd nebezpečnosti 

Třídy nebezpečnosti 



 

Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP  

Třídy nebezpečnosti: 
 
»  Akutní toxicita 
»  Žíravost / dráždivost pro kůži 
»  Vážné poškození očí /oční dráždivost 
»  Senzibilizace dýchacích orgánů / kůže 
 

 
» Karcinogenita (C) 
»  Mutagenita (M)                       (CMR) 
»  Reprodukční toxicita (R) 
 
 
»  Toxicita pro specifické cílové orgány  
            – jednorázová dávka 
»  Toxicita pro specifické cílové orgány  
             – opakovaná dávka 
»  Nebezpečí při vdechnutí 
 

Třídy nebezpečnosti 



Výstražné symboly nebezpečnosti dle CLP  

Třídy nebezpečnosti: 

 
»  Akutní toxicita pro vodní prostředí 

»  Chronická toxicita pro vodní prostředí 

 

 

»  Nebezpečnost pro ozónovou vrstvu 
 

Třídy nebezpečnosti 



Změna P vět novelou 2016/918 

 

Např.  

P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.   

P263  Zabraňte styku během těhotenství a kojení.  

 

P282 Používejte ochranné rukavice proti chladu /obličejový štít /ochranné brýle.  

P282  Používejte ochranné rukavice proti chladu a buď obličejový štít, 

           nebo ochranné brýle.  

 

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.  

P234 Uchovávejte pouze v původním balení. 

 

 

CLP 

Platnost od 1. 2. 2018 

 

Výjimka na látky a směsi uvedené na trh 

před tímto datem bude do 1. 2. 2020 

 



Změna P vět novelou 2016/918 

 

Další změněné věty  

 

P334 Ponořte do studené vody [nebo zabalte do vlhkého obvazu].  

 

P353 Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].  

 

P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo 

osprchujte]. 

 

 

Předchozí novela též zavedla větu 

P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci. 

 

 

CLP 

Platnost od 1. 2. 2018 

 

Výjimka na látky a směsi uvedené na trh 

před tímto datem bude do 1. 2. 2020 

 



 

Náležitosti označování  

chemických látek 
 



Označení = informace na obalu (přímo např. tištěné na obale) 

                    informace na štítku 

 

Co musí být uvedeno na štítku (obalu) 

a) Jméno / název, adresa a telefonní číslo dodavatele / 
dodavatelů 

    (může být uvedeno i více dodavatelů, nemusí být uveden ten 
dodavatel, který fyzicky dává na trh), 

b) Jmenovité množství látky nebo směsi v obalech, které jsou 
zpřístupněny široké veřejnosti. 

c) Identifikátory výrobku. 

d) Popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti . 

e) Popřípadě signální slovo. 

f) Popřípadě standardní věty o nebezpečnosti (H-věty). 

g) Popřípadě náležité pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty). 

h) Popřípadě doplňkové informace (EUH-věty a další 
informace) 
 



Umístění informací na štítku. 

 

Na štítku musí být společně umístěny  

výstražné symboly nebezpečnosti, 

Signální slovo 

H-věty 

P-věty 

Je na zvážení dodavatele, 

jaké aranžmá zvolí pro 

uspořádaní symbolů 



Údaje na štítku 

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI 

 

 







Kombinovaný obal pro hořlavou 

kapalinu kat. 2 



Může být 

uveden, ale 

nemusí 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden obal pro  

hořlavou  

kapalinu kat. 2 



Bezpečnostní list 



Kdy se sestavuje 

bezpečnostní list ? 

Látka je klasifikována 

jako nebezpečná. 

Směs je klasifikována jako 

nebezpečná. 

Směs není klasifikována jako 

nebezpečná, ale obsahuje nebezpečné 

složky. 

Bezpečnostní list na vyžádání. 

Směs obsahuje složky PBT 

a/nebo vPvB a/nebo 

SVHC 

Bezpečnostní list není třeba vystavovat na předměty ani na látky 

uvolňující se z předmětu. 

Na látky, které nejsou nebezpečné a na směsi, které nejsou nebezpečné 

a neobsahují nebezpečné složky nad povolené limity. 

Pozor na směsi  
v obalu 



Kdo sestavuje 

bezpečnostní list? 

Odborně způsobilá osoba 

Kdo je odborně 

způsobilá osoba? 

V nařízení REACH není uvedena 

žádná definice odborně způsobilé 

osoby. Obecně se jedná o osobu (nebo 

několik osob), která má vzhledem k 

absolvování školení a díky 

zkušenostem a nepřetržitému 

vzdělávání dostatečné znalosti pro 

sestavení příslušných oddílů 

bezpečnostního listu nebo celého 

bezpečnostního listu. 

Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé 

osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení. 



Jak zajistí dodavatelé 

školení odborně 

způsobilých osob? 

V nařízení REACH není uvedena žádná 

konkrétní informace o tom, jaké školení 

by odborně způsobilá osoba měla 

absolvovat, nebo zda by měla 

navštěvovat zvláštní kurz či složit 

úřední zkoušku.  

Jakým způsobem  

a kdy se poskytuje 

bezpečnostní list? 

Bezpečnostní list se poskytuje zdarma v 

tištěné nebo elektronické podobě 

nejpozději v den, kdy je látka nebo 

směs poprvé dodána. 



Stačí odkaz na www 

stránky mé firmy, kde 

jsou listy uveřejněny? 

Pouhé uveřejnění kopie BL (nebo 

jeho revize) na internetových  

stránkách samo o sobě nelze 

považovat za splnění povinnosti  

ve smyslu „poskytnutí“ 

V případě elektronického „poskytnutí“ je proto přijatelné dodání BL  

(a příslušných připojených scénářů expozice) ve formě přílohy e-mailu  

ve formátu, který je obecně přístupný všem příjemcům.  

Předání BL musí být prokazatelné (dokladovatelné kontrole) 



V jakém jazyce se 

poskytuje 

bezpečnostní list? 

Nerozhodne-li daný členský stát jinak, 

dodává se bezpečnostní list v úředním 

jazyce nebo jednom z úředních jazyků 

každého členského státu, v němž je 

látka nebo směs uvedena na trh. 

Je-li látka nebo směs uváděna na trh v ČR dodává se bezpečnostní 

list v češtině.  

Je-li k BL připojen expoziční scénář platí na něj stejné jazykové požadavky 

jako na BL. 

Co je expoziční scénář ? 



Musí být bezpečnostní 

list v českém jazyce i v 

případě nákupu v EU 

pro vlastní potřebu? 

Vždy v případě dovozu ze třetí 

země  

Vždy, když látku nebo směs dáváme 

dál – uvádíme na trh ČR 

Musí být bezpečnostní 

list vždy v českém 

jazyce ? 

Nákup pro vlastní potřebu není 

uvedení na trh. 

Dle REACH by měl být česky…… 

 

v praxi ale….. 



Jak seznámit 

zaměstnance  

s informacemi z BL ? 

Je předepsáno, že zaměstnanci 

musí mít přístup k informacím 

 z BL. 

Způsob jak to udělat je na 

zaměstnavateli. 

Je nutné 

archivovat všechny 

„staré“ 

bezpečnostní listy 

 
 

Archivují se podklady k tvorbě 

BL. 

 
 



Jak dlouho je 

nutné podklady 

archivovat ? 

Po dobu uvádění na trh. 

 

Dalších deset let po ukončení 

uvádění na trh. 

Kdy se BL 

aktualizuje? 

Jakmile jsou k dispozici nové informace, 

které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, 

nebo nové informace o nebezpečnosti. 

Po udělení nebo zamítnutí povolení. 

Po uložení omezení. 



Souhrn povinností 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn povinností výrobce 

Povolení 

Uvádí na trh Registrace 

Notifikace (látka) Klasifikace 

Balení 

Označení 

Bezpečnostní list  

CHLaP (směs) 

Písemná pravidla pro určité nebezpečnosti 
Přístup zaměstnanců k informacím z bezpečnostního listu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn povinností dovozce 

Povolení 

VŽDY uvádí na trh 

Registrace 

Notifikace (látka) 

Klasifikace 

Balení 

Označení 

Bezpečnostní list  CHLaP (směs) 

Písemná pravidla pro určité nebezpečnosti 
Přístup zaměstnanců k informacím z bezpečnostního listu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn povinností následného uživatele 

Povolení Uvádí na trh 

Klasifikace 

Balení 

Označení 

Bezpečnostní list  

CHLaP (směs) 

Písemná pravidla pro určité 
nebezpečnosti 

Přístup zaměstnanců k informacím z 
bezpečnostního listu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn povinností distributora 

Povolení Uvádí na trh 

Klasifikace (kontrola) 

Balení (odpovídá)  

Označení (odpovídá)  

Bezpečnostní list 
(odpovídá)  

CHLaP (směs) pokud 
nakupuje v EU a jako prvý 

uvádí na trh 

Písemná pravidla pro určité 
nebezpečnosti (sklad) 

Přístup zaměstnanců k informacím z 
bezpečnostního listu (sklad)  



Dotazy ? 



Děkuji Vám 

za pozornost 

 

Hana Krejsová 

h.krejsova@seznam.cz 

Tel.:  724 278 705 
 


