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Chemické látky a směsi 

 

LEGISLATIVA: 
• Přímo použitelné předpisy EU - nařízení 

• Národní předpisy ČR - zákony, NV, vyhl. 

 
Chemická legislativa  (zákon č. 350/2011 Sb., 
chemický zákon, nařízení EU - REACH, CLP) 

Nakládání s CHLS – § 44a, 44b zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

Legislativa  BOZP – zákon č. 309/2006 Sb., 
zákon č. 373/2011 Sb., NV č. 361/2007 Sb., vyhl. 
č. 180/2015 Sb., vyhl č. č. 432/2003 Sb., vyhl č. 
79/2013 Sb.….. 



Dodávání CHLS na trh v ČR 

Nebezpečné CHLS  musí být správně 

klasifikovány, baleny a označeny, měl by být 

vypracován bezpečnostní list a  předán 

příjemci CHLS.  

 

Tyto povinnosti obecně upravuje  

chemická legislativa  

  



Chemické látky a směsi 
Chemická legislativa se nevztahuje na: 
• léčiva 

• kosmetické prostředky 

• potraviny, krmiva 

• odpady  

• zdravotnické prostředky (některé!) 

• přepravu 

Chemická legislativa se část. vztahuje na: 

• biocidní přípravky  

• přípravky na ochranu rostlin 

(+ další speciální předpisy) 



Chemická legislativa 

(postupné nabývání účinnosti od roku 2007) 

Přímo použitelné přepisy EU 
 

Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování  

chemických látek, v platném znění  

 
Nařízení Komise (EU) č. 2015/830, kterým se mění 

nařízení 1907/2006  - Příloha II (stanoví požadavky na 
bezpečnostní list - BL) 



Chemická legislativa 

     
Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)  

o klasifikaci, označování a balení látek a    

směsí, v platném znění 
 

Účinnost postupně od 1.12.2010 (2012) pro látky, 

1.6.2015 (2017) pro směsi 

 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 

chemických směsích (chemický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 



Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)  

     
 

Systém klasifikace a označování CHLS, třídy 

a kategorie nebezpečnosti, prvky označení 

(H+P věty, signální slovo, výstražné symboly 

nebezpečnosti, příp. tzv. EUH věty) atd. 

Příloha VI - harmonizované klasifikace a 

označení některých NL (tab. 3.1, 3.2) 



Pojmy a definice 

 

• Látka -  chemický prvek, jeho sloučeniny v 

přírodním stavu nebo získané výrobním 

procesem… 

• Směs (přípravek) – směs/ roztok složený ze 

dvou nebo více látek 

• Třída nebezpečnosti - povaha nebezpečnosti: 

fyzikální/pro zdraví/pro životní prostředí  

• Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v 

rámci každé třídy nebezpečnosti s upřesněním 

závažnosti nebezpečnosti 



Pojmy a definice 

 Dodavatelský řetězec 

 

• výrobce (CHL)/dovozce (CHLS) 

• následný uživatel (zhotovitel směsi, odebírá 

látku pro vlastní použití, CHLS rozplňuje, 

přebaluje…) 

• distributor (CHLS nepřebaluje, nepřeznačuje) 

• spotřebitel (konečný uživatel, není podnikatel) 



Vlastnosti látek a směsí – fyz.chemická 

nebezpečnost  dle CLP 

1. Výbušniny       2. Hořlavé plyny 

3. Hořlavé aerosoly      4. Hořlavé kapaliny 

5. Hořlavé tuhé látky     6. Oxidující plyny  

7. Plyny pod tlakem     8. Samozápalné kapaliny  

9. Samovolně se rozkládající látky/směsi  

10. Samozápalné tuhé látky   

11. Samozahřívající se látky/ směsi  

12. Látky uvolňující hořlavé plyny při kontaktu s vodou 

13. Oxidující kapaliny      14. Oxidující tuhé látky  

15. Organické peroxidy  

16. Látky a směsi korozivní pro kovy  



Vlastnosti látek a směsí – nebezpečnost  

pro životní prostředí dle CLP 

 

 Nebezpečnosti pro vodní prostředí 

  Akutní 

 Dlouhodobá 

 

DODATEČNÁ NEBEZPEČNOST 

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu   

   



Vlastnosti látek a směsí – nebezpečné 

pro zdraví dle CLP 
 

10 tříd a kategorií nebezpečnosti 

•Akutní toxicita - Acute Tox.1 – 4 (inhalační, orální, 

dermální cesta) 

•Žíravost/ dráždivost pro kůži - Skin Corr. 1A – 1C / 

Skin Irrit.2 

•Vážné poškození očí / podráždění očí -  Eye Dam 1/  

Eye Irrit.2 

•Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže - 

Resp.Sens.1, 1A, 1B/ Skin Sens.1, 1A, 1B 



Vlastnosti látek a směsí – nebezpečné 

pro zdraví dle CLP   (pokračování) 

 

•Mutagenita v zárodečných buňkách - Muta. 1A, 

Muta. 1B, Muta. 2  

•Karcinogenita - Carc. 1A, 1B, Carc. 2 

•Toxicita pro reprodukci - Repr. 1A, 1B, Repr. 2  

•Toxicita pro specifické cílové orgány – 

jednorázová expozice - STOT SE 1 - 3  

•Toxicita pro specifické cílové orgány -  

opakovaná expozice - STOT RE 1 - 2 

•Nebezpečná při vdechnutí - Asp. Tox. 1 



Označování 

 (na etiketě/ štítku) dle nařízení CLP 

• Výstražné symboly 

• Signální slovo   

• nebezpečí - v případě závažnějších druhů nebezpečnosti  

• varování -  u méně závažných druhů nebezpečnosti 

• H věty – Standardní věty o nebezpečnosti 

• P věty – Pokyny pro bezpečné zacházení 

 (opatření pro minimalizaci nebo prevenci 

 nepříznivých účinků) 



Výstražné symboly dle nařízení 

CLP (GHS01 - GHS09) 
 

CLP - Classification, Labeling, Packaging 



Výstražné symboly dle nařízení CLP 

– nebezpečnost  pro zdraví 

GHS06  

• Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kat. 1,2,3          

 

GHS05  

• Žíravost pro kůži, kategorie 1A, 1B, 1C 

• Vážné poškození očí kat.1  (dříve Xi !!)                    

 

GHS07  

• Akutní toxicita (orální, dermální, inhalační), kat. 4 

• Dráždivost pro kůži kat. 2      

• Podráždění očí kat. 2       

• Senzibilizace kůže kat. 1, 1A, 1B 

• Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice kat. 3  
(Podráždění dýchacích cest, Narkotické účinky) 

 



Výstražné symboly dle nařízení CLP – 

nebezpečnost  pro zdraví - pokračování 

 

  GHS08  

•   Senzibilizace dýchacích cest kat. 1, 1A, 1B 

•   Mutagenita v zárodečných buňkách kat. 1A, 1B, 2 

•   Karcinogenita kat. 1A, 1B, 2 

•   Toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2 

•   Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová exp. kat. 1,2 

•   Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná exp. kat. 1,2 

•   Nebezpečí při vdechnutí kat.1 

        

  



Signální slovo 

• NEBEZPEČÍ      x        VAROVÁNÍ       

Přiřazuje se podle stanovených pravidel  

dle závažnosti nebezpečných vlastností  

•Např.   

 

•Nebezpečí   Varování 

•GHS06    GHS07 

•H300    H302 
•Při požití může způsobit smrt  Zdraví škodlivý při požití 

    



H věty (dříve R věty) - standardní věty o 

nebezpečnosti (Hazard statements) 

Texty H vět: některé stejné jako z R vět, některé 

podobné nebo poněkud odlišné + je jich víc 

Vlastnosti – H + 3místné číslo 

•Fyzikálně chemické   H 2.. 

•Na zdraví člověka H 3..  

•Pro životní prostředí  H 4.. 

•Doplňkové věty EUH věty 
Např. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit 

vysušení nebo popraskání kůže  EUH 208 Obsahuje 

(název senzibilizující látky) Může způsobit alergickou 

reakci 



P věty (dříve S věty) – standardní 

pokyny pro bezpečné zacházení  

   (Precautionary statements) 

•Všeobecné - P1..  

•Preventivní - P2..  

•Při používání - P3..     (pokyny pro první pomoc) 

•Pro skladování - P4..  

•Pro likvidaci - P5.. 

 

popisují doporučená opatření pro minimalizaci 

nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených 

expozicí dané nebezpečné  CHLS  



Příklad – akutní toxicita 

označení CLP 
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STYRENE             DSD 

Classification  
Risk 

Phrases  

Safety 

Phrases  

Indication of 

danger  

Concentration  Limits  

Concentration  
Classificati

on  

Repr. Cat. 3; 

R63 

Xn; R20 

Xn; R48/20 

Xi; R36/38 

R10 

 

R10  

R20 

R36/38 

R48/20 

R63 

 

(S2) 

S23 

S36/37 

S46 

 

Xn 
 

 

 

 

 
Zdraví škodlivý 

 

C ≥ 12,5% 

 

Xn; R20 

C ≥ 12,5% 
Xi; 

R36/38 
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STYRENE            CLP 

Classification Labelling 

Hazard 

Class and 

Category 

Code(s) 

Hazard 

Statement 

Code(s) 

Hazard Statement 

Code(s) 
Pictograms, Signal Word Code(s) 

Flam. Liq. 3  H226  
H226     Hořlavá 

kapalina a páry.   

 

 

GHS02 

 

 

GHS07 

 

 

GHS08 

 

 

Dgr             

 

NEBEZPEČÍ 
 

Skin Irrit. 2  H315  H315 Dráždí kůži.  

Eye Irrit. 2  H319  
H319   Způsobuje 

vážné podráždění očí.  

Acute Tox.4*  H332  
H332 Zdraví škodlivý 

při vdechování.   

Repr. 2  H361d  

H361d Podezření na 

poškození plodu v těle 

matky 

STOT RE 1  

H372 

(hearing 

organs)  

H372  Způsobuje 

poškození orgánů 

(sluchové orgány)  



Požadavky na bezpečnostní listy (BL)  
Čl. 31 nařízení REACH, příloha II: 

  

• BL se poskytuje zdarma v tištěné nebo 

elektronické podobě nejpozději v den, kdy je 

CHLS poprvé dodána.  

• BL se dodává v úředním jazyce členského 

státu, v němž je CHLS uveden na trh. 
 

Bezpečnostní list 



1. identifikace látky a společnosti/podniku; 

2. identifikace nebezpečnosti; 

3. složení/informace o složkách; 

4. pokyny pro první pomoc; 

5. opatření pro hašení požáru; 

6. opatření v případě náhodného úniku; 

7. zacházení a skladování; 

8. omezování expozice/osobní ochranné prostředky; 

9. fyzikální a chemické vlastnosti;  

10. stálost a reaktivita; 

11. toxikologické informace; 12.ekologické informace; 

13. pokyny pro odstraňování; 

14. informace pro přepravu; 15. informace o předpisech; 

16. další informace. 

 

Bezpečnostní list - 16 oddílů 



• Pro registrovanou látku musí být údaje v BL v 

souladu s údaji v registrační dokumentaci  

• BL se poskytuje vždy pro nebezpečnou 

CHLS,  BL se poskytuje na vyžádání pokud 

obsahuje některé látky (PBT, vPvB, 

podléhající povolení, s OEL - EU) 

• široké veřejnosti se BL se neposkytuje 

informace nutno sdělit jinou formou  
„dostatečné informace, které uživateli umožní přijmout 

veškerá nezbytná opatření s ohledem na ochranu 

lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí“  

Bezpečnostní list 



Bezpečnostní list 

• Povinnost  zajistit pracovníkům k přístup 

informacím obsaženým v BL 

• BL je určen zaměstnavateli. Zaměstnavatel je povinen 

převést informace z BL do vhodné formy s cílem 

zvládnout rizika při určité práci/ na určitém pracovišti tak, 

aby byl splněn požadavek článku 35 nařízení REACH. 

• Není řečeno jak - zaměstnavatel musí zvolit vhodnou 

formu. 

• Splnění těchto požadavků by mělo být dokladovatelné 

pro kontrolní orgán. 

 



Oznamovací povinnost 
Dle § 22 chem. zákona  (čl. 45 CLP) 

povinnost oznámení informací MZ (do 45 dnů): 

o CHS - nebezpečnost pro zdraví, fyz.–chem.- ČR 

o detergentech - EU  (výrobci) 

o detergentech - z jiného státu EU poprvé 

uváděných na trh distributory v ČR 

Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací 

poskytovaných o CHS, které mají některé nebezpeč. 

vlastnosti, a o detergentech  

IS CHLaP 

 

 



Biocidní přípravek 

 je látka / směs určená: 

• k ničení, odpuzování a zneškodňování 

škodlivého organismu  

• k zabránění jeho působení  

• k jeho regulaci jiným způsobem než 

fyzickým nebo mechanickým působením 

 



NAŘÍZENÍ EP A RADY (EU) č. 528/2012 
o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich 

používání  

Účinnost 1.9.2013 (několik novel) 

Ruší/nahrazuje směrnici 98/8/ES 

Nařízení (EU) č. 736/2013, o trvání pracovního 

programu přezkumu stávajících biocidních ÚL –

prodlouženo do 12/2024 

Do té doby může každý MS pokračovat dle svých 

pravidel (čl. 89 BPR) 

Nařízení (EU) č.  1062/2014, o přezkumu účinných 

látek  



Biocidy 
BP rozděleny do čtyř hlavních oblastí podle 22 

různých typů použití (příloha V) 

HLAVNÍ SKUPINA 1: Dezinfekční prostředky  (PT1-PT5 

Osobní hygiena, Dezinfekční prostředky a algicidy, 

Veterinární hygiena, Oblast potravin a krmiv, Pitná voda)  

HLAVNÍ SKUPINA 2: Konzervanty  

HLAVNÍ SKUPINA 3: Regulace živočišných škůdců 

(PT14 – PT20    Rodenticidy; Moluskocidy, vermicidy; 

Piscicidy; Insekticidy, akaricidy; Repelenty a atraktanty; 

Regulace jiných obratlovců)     

HLAVNÍ SKUPINA 4: Jiné biocidní přípravky  



Biocidy 
Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a 

účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 

Účinnost od 18.10.2016 

Část. zrušení zákona č. 120/2002 Sb. 

Oznamovací povinnost - § 14 (dříve § 35) 

Zmocnění KHS k dozoru  - § 8 odst.2 

(kontrola plnění povinností vyplývající z nařízení o 

biocidech, povinnost vypracovat zprávu o 

kontrolách BP…) 
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Zákon č. 258/2000 Sb.  

o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů 

• Nakládání s nebezpečnými CHLS  

    výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání,  

    skladování, balení, označování a  

    vnitropodniková doprava (§ 44a odst. 1) 

• Povinnost vypracovat pravidla (§44a odst.7) 

• Odborná způsobilost pro nakládání s CHLS  

- vysoce toxické (§ 44b) 
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Zákon č. 267/2015 Sb.  

• kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

• účinnost od 1.12.2015 

• úprava § 44a a § 44b dle terminologie CLP 

§ 92i  - správní delikty při nakládání s NCHLS 

 (pokuta až 3 mil. Kč)   
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• Při nakládání s nebezpečnými CHLS je  

každý povinen chránit zdraví lidí a životní 

prostředí a řídit se výstražnými symboly 

nebezpečnosti, R/H- a S/P-větami. (odst. 2) 

• Podnikatelé smějí nakládat s NCHLS 

klasifikovanými jako vysoce toxické jen mají-li 

to zabezpečeno fyzickou osobou odborně 

způsobilou podle § 44b odst. 1.  

 

 

 

 

 
 44a 

 
 44b zákona č. 258/2000 Sb. 
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Novela 
 

 44a zák.č. 258/2000 Sb.  

Zapracování klasifikace/ terminologie dle 

CLP (převod klasifikace DPD          CLP) 

Doplněno 

• Akutní toxicita kat.1, kat.2 a kat.3  (T+, T) 

• Toxicita pro specifické cílové orgány kat.1 

• Žíravost kat.1 s H 314 (C; R35, R34) 

• CMR kat. 1A, kat. 1B (CMR kat. 1 a 2)  

Zrušen odst. 6 – nakládání mladistvých s 

CHLS v rámci přípravy na povolání  
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 44a zák.č. 258/2000 Sb.  

(7) Zaměstnavatel je povinen vydat pro pracoviště s NCHLS 

klasifikovanými jako vysoce toxické (tedy T+ dle DPD a akutní 

toxicita kat. 1 a 2 dle CLP), toxické (tedy T dle DPD nebo akutní 

toxicita kat. 3 dle CLP), žíravé (tedy žíravé dle DPD nebo žíravost kat. 

1 s větou H314 dle CLP), karcinogenní kat. 1 nebo 2, mutagenní kat. 

1 nebo 2, toxické pro reprodukci kat. 1 nebo 2  dle DPD a dále s 

klasifikací karcinogenita kat. 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných 

buňkách kat. 1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kat. 1A nebo 1B 

dle CLP, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně 

životního prostředí při práci s nimi.  

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a 

musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech 

látek a směsí, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro 

bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny 

pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Pravidla je 

zaměstnavatel povinen projednat s KHS podle místa činnosti. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Které CHLS spadají do povinnosti 

vypracovat pravidla? 
 

Dle novelizovaného § 44a se povinnost vypracovat pravidla 

vztahují na  stejné/podobné  nebezpečné vlastnosti 
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T+; R26-27-28 

(inh.,derm.,or.) 

Acute Tox. 1, 2; H300-310-330 

 (inh.,derm.,or.)  

 T; R23-24-25  Acute Tox. 3; H301-311-331 

 C; R35-34  Skin.Corr. 1A, 1B; H314 

Carc.Cat. 1 a 2; R45-49  Carc. 1A, 1B; H350 

Muta.Cat. 1 a 2; R46 Muta. 1A, 1B; H340 

Repr. Cat. 1 a 2; R60-61 Repr. 1A, 1B; H360 (F,D) 

T+, R39/26-27-28  

T; R39/23-24-25 

STOT SE 1; H370 

 

T; R48/23-24-25  STOT RE 1; H372 



Časté nesrovnalosti  v pravidlech 

•   Chybné určení nebezpečných vlastností CHLS ! 

•    Uvedení všech R/H vět z oddílu 3/16  BL 

•    Klasifikace x označování 

•    Výstražné symboly + H věty nejsou v souladu 

•    Automobilový benzín x technický benzín 

•    Pravidla nesouhlasí s předloženým BL 

•    Pravidla vychází z BL, který není aktuální 

•    Pravidla pro Eye Dam. H318, Asp. Tox. H304 

•    Obecné OOPP – nejsou přizpůsobeny konkrétní práci 

• Obsáhlá a nepřehledná pravidla 



Povinnosti v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti 

při práci s CHLS vyplývají především z těchto 

předpisů: 

 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších   

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci 

Vyhláška č. 180/2015 Sb., vyhláška o zakázaných pracích 

a pracovištích 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

  (předpisy ve znění pozdějších novel) 
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Užitečné odkazy:  
• http://ec.europa.eu/environment/chemical

s/index_en.htm 

• http://echa.europa.eu/cs/information-on-

chemicals 

• http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-

a-chemicke-latky_1097_5.html 

• http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm 
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http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals
http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/biocidy-a-chemicke-latky_1097_5.html
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
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Alice Klingerová 
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