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1 Úvod 

Chemický průmysl tvoří nedílnou součást našich životů. Zvykli jsme si na nesčetné 

množství chemických látek a přípravků, bez kterých si již nejsme schopni představit moderní 

svět. Doba klade stále větší nároky, jak na vývoj technologií, tak i na zkvalitnění výchozích 

produktů. Přesto, pokud došlo v minulosti nebo i v současnosti k větší průmyslové havárii, tak 

ty nejzávažnější dopady na živý organismus nebo životní prostředí měl právě chemický 

průmysl. Chemické látky a přípravky mají různé nebezpečné vlastnosti, proto je nezbytné, aby 

existovaly bezpečnostní listy. 

V první části mé práce jsou definovány základní pojmy, pojednává se o změnách 

v legislativě vztahující se na nebezpečné chemické látky a směsi, změny se týkají, jak české 

legislativy, tak i evropské legislativy, především nařízení REACH a nařízení CLP. V 

následujících kapitolách je popsána platná struktura bezpečnostního listu, jeho náležitosti, 

srovnání požadavků, které se na něj vztahují z české a evropské legislativy. Bude zmíněn 

evropský průzkum EUROBAROMETER, který zkoumá vzdělanost a informovanost občanů 

Evropské Unie (EU) o chemických látkách a přípravcích, je prováděn organizací ECHA 

(European Chemical Agency). Udává procentuální hodnoty, kolik lidí v členských zemích EU 

rozumí výstražným symbolům nebezpečnosti. 

Druhá část je zaměřená na konkrétní práci s vybranými bezpečnostními listy, u kterých 

bude poukazováno na nedostatky a chyby jejich zpracování. Pro zkoumání byly vybrány 

bezpečnostní listy benzenu, acetonu a anilinu, u kterých se uvedené informace porovnávají 

s údaji v elektronické databázi Medis-Alarm.  

Cílem mé práce je shrnout aktuální právní předpisy, poukázat na konkrétní chyby v 

bezpečnostních listech a vyhodnotit dostupnost a informační přínos bezpečnostních listů pro 

následného uživatele. 
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2 Rešerše 

Zde uvádím, stěžejní zdroje informací, ze kterých vychází bakalářská práce. Jedná se o 

publikace zaměřené na tématiku nebezpečných látek a bezpečnostních listů, jako zdroj 

informací. 

BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 2005. 211 s. ISBN 80-

86634-59. 

Kniha poskytuje shrnutí problematiky zajištění bezpečnosti chemických látek a 

chemických přípravků. Shrnuje tehdejší legislativní požadavky.  

 

BARTLOVÁ, I. Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 

2012. 69 s. ISBN 978-807385-112-5. 

Kniha je již druhou aktualizací Nebezpečných látek I. V problematice zajištění 

bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků docházelo a dochází k inovacím. Bylo 

přijato nařízení REACH a CLP, to vedlo k úpravě chemického zákona. Autorka tedy 

z uvedených důvodů přepsala původní knihu.  

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady  ES č. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 

1907/2006.  

Nařízení CLP zavádí nový systém klasifikace, označování a balení látek a směsí.  

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky. 

Nařízení REACH zavádí systém registrace, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek a směsí. 
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SPECIAL EUROBAROMETER 360. : Consumer understanding of labels and the safe 

use of chemicals. 2011.Dostupné z: 

 http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

Průzkum, který byl prováděný Evropskou agenturou pro chemické látky za účelem 

zjištění a porozumění štítků na obalech nebezpečných látek. Účastnilo se ho všech 27 

členských zemí Evropské unie.  
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3 Základní pojmy 

Pro správné pochopení a porozumění této práce je nutné upřesnit a definovat tyto pojmy.  

Chemická látka „je chemický prvek nebo chemická sloučenina ve stavu, jak byla vyrobena 

z přírodních surovin nebo z jiných chemických látek, včetně případných přísad zajišťujících 

její stabilitu, zbavená případných rozpouštědel, které lze oddělit bez ovlivnění stability 

látky“.[2]  

Chemický přípravek „je směs nebo roztok nejméně dvou původně isolovaných chemických 

látek“.[2]  

Nebezpečná látka je látka, která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

Předmět „je výrobek, u kterého jeho tvar, povrch nebo vzhled určující lépe jeho funkci než 

jeho chemické složení“.[1] 

Zavedená látka „je látka uvedená v seznamu EINECS nebo látka, která byla alespoň jednou 

během patnácti let před vstupem nařízení REACH v platnost vyrobena ve Společenství nebo 

v zemích, které přistoupily k EU dne 1. 1. 1995 nebo dne 1. 5. 2004, ale nebyla výrobcem 

nebo dovozcem uvedena na trh, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit 

nebo látka, která byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k EU 

dne 1. 1. 1995 nebo dne 1. 5. 2004, před vstupem nařízení REACH v platnost výrobcem nebo 

dovozcem a byla považována za oznámenou látku, nesplňuje však definici polymeru, za 

předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit“.[2]  

Nezavedená látka „je látka, která nesplňuje definici zavedené látky, podléhá registraci, 

avšak nevztahuje se na ní možnost využití odkladného období registrace“.[2]  

Oznámená látka „je látka notifikovaná podle směrnice 67/548/ES nebo registrovaná v České 

republice podle zákona č. 157/1998 Sb. nebo zákona č. 356/2003 Sb.“.[2]  

EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)„je uzavřený 

seznam existujících obchodovaných látek, obsahuje 100 106 chemických látek uváděných na 

trh ES v období od 1. 1. 1971 do 18. 9. 1981.“ [2] 

NLP (No-Longer Polymer List)“je otevřený seznam cca 850 látek nepovažovaných za 

polymery, na které je po změně definice polymeru v roce 1992 pohlíženo podobně jako na 

látky zapsané v seznamu EINECS“.[2]  
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ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) „je průběžně aktualizovaný 

seznam látek, které byly oznámeny (notifikovány podle směrnice 67/548/EHS, registrovaný 

podle zákona č. 157/1998 Sb. nebo č. 256/2004 Sb.)“.[2] 

Výrobce „je fyzická nebo právnická usazená v EU, která látku vyrábí nebo hodlá 

vyrábět“.[2] 

Dovozce „je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která je zodpovědná za dovoz látky 

ze zemí mimo EU“.[2] 

Distributor „je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která pouze skladuje a uvádí na 

trh látku samotnou nebo obsaženou v přípravku pro třetí osoby“.[2]  

Následný uživatel „je fyzická nebo právnická osoba usazená v EU jiná než výrobce nebo 

dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své průmyslové nebo 

profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel“. [15]  

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

považován rovněž dovoz“.[2] 

ECHA ( European Chemicals Agency) je hlavní řídící silou mezi regulačními orgány EU 

v zavádění nové politiky týkající se chemických látek a směsí.  
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4 Předpisy české legislativy vztahující se na chemické látky a 

směsi  

V České republice před rokem 1998 neexistoval žádný závazný předpis, který by 

uděloval povinnost seskupovat a poskytovat údaje o nebezpečných látkách a přípravcích, také 

nebyl znám jejich výskyt. Nebyl vytvořen žádný systém evidence, nebyly určeny nebezpečné 

vlastnosti u látek a směsí, chyběl počet, kolik se jich tehdy na našem území vyskytovalo. Aby 

Česká republika mohla vstoupit do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), bylo nezbytné přijmout komplexní právní úpravu pro nakládání s nebezpečnými 

látkami (později tento krok hrál velkou roli pro vstup ČR do EU). 

První právní předpis, který se zabýval zkoušením, klasifikací, registrací, balením a 

označováním nebezpečných látek a přípravků byl zákon č. 157/1998 Sb. Definoval podmínky 

pro dovoz a vývoz vybraných nebezpečných látek. Zavedl povinný systém evidence 

nebezpečných látek pro výrobce a dovozce a udělil povinnost poskytování informací 

správním úřadům. 

Následující předpis, který řešil tuto tématiku, byl zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích. Hlavním důvodem pro jeho tvorbu bylo, aby nedocházelo 

k rozdílům při transportu nebezpečných látek z členských zemí EU do ostatních zemí a 

naopak. Upravily se definice vlastností jednotlivých chemických látek a přípravků. Byly 

upřesněny povinnosti pro klasifikaci balení a označování chemických látek a přípravků.  

Od 1. 1. 2012 nabyl účinnosti nový chemický zákon č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (také jeho prováděcí předpis tj. 

vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a 

chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí). Oba tyto předpisy 

ruší a plně nahrazují zákon č. 356/2003 Sb. 

Opět jako hlavní důvod pro jeho tvorbu byla potřeba sjednotit českou legislativu 

s příslušnými předpisy EU a také, aby fungovala kontrolní činnost, zda jsou dodržovány 

uvedené požadavky. Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických a podnikajících 

fyzických osob při nakládání s chemickou látkou a směsí. V návaznosti na novou klasifikaci a 

nové výstražné symboly podle nařízení CLP, se musí přepracovat bezpečnostní listy 

nebezpečných látek, které byly na trh uvedeny již dříve. Nacházíme se v přechodném období, 

tzn., že výrobci jsou povinni uvádět informace podle staré i nové legislativy. Dále upřesňuje 

správnou laboratorní praxi, vymezuje působnost správních orgánů: Ministerstva životního 
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prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, České inspekce 

životního prostředí, Krajské hygienické stanice, Celních úřadů, Státního úřadu inspekce práce 

a Státní rostlinolékařské správy.  

4.1 Identifikační údaje nebezpečné látky podle zákona č. 356/2003 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů 

Jako jeden ze tří sloupců tabulky seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 

chemických látek je identifikace nebezpečné látky. Další dva sloupce v seznamu jsou 

označení obalu a údaj o koncentračních limitech. Látky v seznamu se seřazují podle abecedy. 

Identifikační údaje nebezpečné látky: 

 název podle IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii); 

 číslo CAS; 

 číslo ES; 

 indexové číslo. 

V tomto sloupci se také uvádí závazná klasifikace látky, která se vyjádří pomocí 

písemného symbolu nebezpečnosti a R- vět .  

Číslo CAS (Chemical Abstract Servis) je údaj, který zcela jednoznačně identifikuje cca. 

13 milionů látek.  

Číslo ES (Evropských společenství) je sedmimístné číslo ve tvaru XXX-XXX-X. Čísla, 

které začínají 200-000-8 jsou v seznamu EINECS, čísla začínající čísly 400-000-9, jsou ze 

seznamu ELINCS viz kap. Základní pojmy.  

Indexové číslo je číselný kód ve tvaru ABC-RST-VW-Y. ABC je buď atomové číslo 

chemického prvku, který převládá v látce nebo číslo třídy organických látek. RST je pořadové 

číslo látky. VW značí formu látky. Y je číslo pro kontrolu vypočtené mezinárodní standardní 

metodou. 

Označení na obalu definuje pokyny pro správné označení nebezpečné látky symbolem 

nebezpečnosti, R- větou a S- větou.  
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4.2 Klasifikace látky nebo směsi podle zákona č. 356/2003 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vysoce toxické; 

 toxické; 

 karcinogenní (kategorie 1, 2); 

 mutagenní (kategorie 1, 2); 

 toxické pro reprodukci (kategorie 1,2); 

 zdraví škodlivé; 

 žíravé; 

 dráždivé; 

 senzibilující; 

 karcinogenní (kategorie 3); 

 mutagenní (kategorie 3); 

 toxické pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N; 

 nebezpečné pro ozonovou vrstvu Země; 

 nebezpečné pro životní prostředí bez přiřazeného symbolu N.  

Výstražné symboly nebezpečnosti podle chemického zákona se nachází na Obrázku č. 1.  

 

 

Obrázek 1- Výstražné symboly nebezpečnosti podle chemického zákona [6] 
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5 Evropské předpisy pro chemické látky a směsi 

Jako součást mise Evropské unie pro zlepšení blahobytu občanů ve svých 27 členských 

státech, zejména kvality života zajištěním bezpečného používání chemických látek, bylo 

rozhodnuto provést rozsáhlou revizi právních předpisů týkajících se používání chemických 

látek v EU. 

Jedním z nejvýznamnějších regulačních opatření pro používání chemických látek v EU, 

je nařízení REACH, které vstoupilo v platnost před čtyřmi lety dne 1. června 2007. Tato 

právní úprava, která byla vyvinuta v průběhu legislativního procesu, trvala deset let a díky ní 

následně vznikla v roce 2008 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). 

REACH bylo zavedeno pro vypořádání se s jasnými potřebami, které se objevily jak pro 

členské orgány členských států a průmyslu na zlepšení ochrany zdraví lidí a životního 

prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu a na podpoření 

alternativních metod pro posouzení a zkoušení chemikálií s cílem postupně nahradit ty více 

nebezpečné chemikálie bezpečnějšími látkami. REACH zajišťuje, že všechny chemické látky 

používané v rámci EU (kromě těch, které nepředstavují prakticky žádné riziko pro zdraví) 

musí být registrovány a schváleny. 

Nařízení REACH bylo doplněno nařízením CLP o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009. Organizace spojených národů 

zavádí kritéria globálně harmonizovaného systému (GHS OSN) pro klasifikaci a označování 

chemických látek a přípravků v EU. Cílem Nařízení CLP je seznámit se s globálně 

harmonizovanými kritérii v EU, aniž by došlo ke snížení úrovně ochrany životního prostředí a 

zdravotních rizik ochrany poskytované předchozími stávajícími právními předpisy. Zavádí se 

postupně, pro chemické látky nabývá platnost 1. 12. 2010, pro směsi od 1. 6. 2012.  

5.1 Nařízení REACH 

Nařízení REACH znamená: „Registration , Evaluation, Autorization and Chemical 

restriction of chemicals“.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky 

bylo zveřejněno 30. 12. 2006. 

Jeho hlavním účelem bylo, aby správně fungoval společný trh s chemickými látkami, byl 

přijat systém předběžné opatrnosti, který zajišťuje ochranu jak lidského zdraví, tak životního 
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prostředí před negativním působením chemických látek, pro přehlednější pochopení struktury 

nařízení REACH, viz Příloha č. 1.  

 

Registrace žádá od průmyslového odvětví seskupení příslušných údajů o chemických látkách 

pro jejich následné využití k bezpečnému nakládání s látkami. 

Vyhodnocování dává důvěru o plnění závazků průmyslového sektoru, předcházení 

nadměrnému testování.  

Autorizace „zajišťuje, že rizika spojená s použitím látek s vysoce závažnými vlastnostmi 

budou přezkoumána, a pokud budou náležitě snížená nebo pokud sociálně ekonomický 

prospěch převáží nad riziky a nebudou k dispozici žádné vhodné náhradní chemické látky 

nebo technologie, bude takovému použití uděleno povolení“. [15] 

Restrikce „je určený postup omezování, je vytvořená bezpečnostní síť, aby se předcházelo 

rizikům, která se již řešila v jiné části nařízení REACH“. [15] 

Systém registrace pro všechny chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství 

větší než 1 tuna ručně platí dle nařízení REACH. 

5.2 Nařízení CLP 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1272/2008 Sb. o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/200, představuje 

nový systém klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí. To proto, že se v EU 

zavádí mezinárodní kritéria GSH (Globálně harmonizovaný systém, sestavený Hospodářskou 

a sociální radou OSN). Pro přehlednější pochopení struktury nařízení CLP viz Příloha č. 2.  

Cíle nařízení CLP se vyznačují 5 aspekty: 

 Harmonizuje pravidla pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

 Ukládá podnikům povinnost, aby své látky a směsi klasifikovaly samy. 

 Ukládá podnikům povinnost, aby klasifikace oznamovaly. 

 Stanoví harmonizovaný seznam látek klasifikovaných na úrovni EU. 

 Stanoví seznam klasifikací a označení skládajících se ze všech oznámení a 

harmonizovaných klasifikací.[15]  
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5.2.1 Rozdíl nařízení CLP a kritérií GHS 

Nařízení CLP a kritéria GHS jsou si obsahově podobné. Nařízení CLP se liší od GHS, 

tím, že je doplněno o určité pojmy z nařízení REACH a z přepravních předpisů, dohodou 

ADR (předpis pro silniční přepravu nebezpečných látek) a řádem RID (předpis pro železniční 

přepravu nebezpečných látek).  

Důležitější rozdíl se nachází v klasifikaci nebezpečných látek a směsí. Třídy 

nebezpečnosti jsou v nařízení CLP přesněji rozlišeny (např. u tříd fyzikální nebezpečnosti 

počet vzrostl z 5 na 16, také vznikla nová dodatečná třída nebezpečnosti „nebezpečí pro 

ozónovou vrstvu).  

Naopak počet kategorií nebezpečnosti se u nařízení CLP oproti systému GHS snížil. 

Posledním rozdílem je v označování a balení látek a směsí v malých obalech, platí na ně 

speciální pravidla, která systém GHS neuváděl. 

5.2.2 Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti dle CLP 

Vysvětlení pojmů: 

 třída nebezpečnosti – povaha fyzikálního nebezpečí nebo nebezpečí pro zdraví či 

životní prostředí, 

 kategorie nebezpečnosti – rozdělení kritérií v rámci každé třídy nebezpečnosti. 

Přehled tříd nebezpečnosti  

Třídy nebezpečnosti – pro fyzikální nebezpečí: 

 Výbušniny; 

 Hořlavé plyny; 

 Hořlavé aerosoly; 

 Oxidující plyny; 

 Stlačené plyny; 

 Hořlavé kapaliny; 

 Hořlavé tuhé látky; 

 Samovolně reagující látky a směsi; 

 Pyroforické látky kapaliny; 

 Pyroforické tuhé látky; 

 Samozahřívající se látky; 

 Látky a směsi, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny; 
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 Oxidující kapaliny; 

 Oxidující tuhé látky; 

 Organické peroxidy;  

 Žíravé/Korodující pro kovy. 

Třídy nebezpečnosti – nebezpečí pro zdraví: 

 Akutní toxicita; 

 Poleptání/podráždění kůže; 

 Vážné poškození očí/podráždění očí; 

 Senzibilizace kůže nebo dýchacích orgánů; 

 Mutagenita; 

 Karcinogenita; 

 Toxicita pro reprodukci; 

 Specifická toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice; 

 Specifická toxicita pro cílové orgány – opakovaná expozice; 

 Nebezpečí pro vdechnutí. 

Třída nebezpečnosti – nebezpečí pro životní prostředí: 

 Nebezpečí pro vodí prostředí- dále se dělí na akutní a chronické nebezpečí provodní 

prostředí. 

Dodatečná třída nebezpečnosti EU: 

 Nebezpečí pro ozónovou vrstvu. 

5.2.3 Označování 

Nebezpečně klasifikované látky nebo směsi se označují štítkem, údaje na štítku jsou 

uvedeny v nařízení CLP.  

 Informace o dodavateli; 

 identifikaci látky/směsi; 

 množství látky/směsi v obalech; 

 piktogramy označující nebezpečí; 

 signální slova (danger/warning ,nebezpečí/varování); 

 údaje o nebezpečnosti (Hazard Statement, H-věty (nahrazují R-věty); 

 pokyny pro bezpečné zacházení (Precautionary Statement, P-věty (nahrazují S-věty). 
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5.2.4 Piktogramy 

Nové piktogramy označující nebezpečí, nahrazují současné symboly pro nebezpečnosti. 

Nové se liší od starých. Již to nejsou symboly ve čtverci na žlutooranžovém poli, ale 

kosočtverce, které jsou červené orámované. Symbol je černý, pozadí bílé. Viz Obrázek č. 2. 

 

Obrázek 2 – Výstražné symboly nebezpečnosti podle CLP [6] 

 

Signální slova 

  V nařízení CLP jsou určena dvě signální slova. „Nebezpečí“, (které vyjadřuje 

závažnější kategorie nebezpečnosti) a „Varování“ (které signalizuje méně závažné kategorie). 

Pokud se bude jednat o méně časté případy, už se nebude muset signální slovo vůbec uvádět. 

Každá třída nebezpečnosti má své signální slovo podle stanovené tabulky pro každou 

konkrétní klasifikaci.   

 

Údaje o nebezpečnosti ( H-věty) 

Nahrazují současné R- věty ve větším množství. Jsou buď jednoduché, nebo 

kombinované. Údaj vyjadřující charakter nebezpečnosti se nachází na štítku nebezpečné látky 

nebo směsi. H-věty se nachází se v příloze VII. nařízení CLP.  

 

Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) 

Obměna dnešních S-vět. Pokyny pro bezpečné zacházení se nachází na štítku, informují o 

opatření, které eliminují případné riziko a s ním neblahé účinky spojené s použitím 

nebezpečné látky nebo směsi. Jsou rozděleny na 5 typů: hlavní, pro prevenci, pro reakci, pro 

skladování a pro likvidaci. 
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6 Bezpečnostní list 

Hlavní účinný nástroj pro poskytování informací o vlastnostech, rizicích chemických 

látek a směsí, o bezpečné manipulaci, odstraňování, skladování a o doporučovaných 

preventivních opatření na eliminaci jejich dopadů. Slouží pro následné uživatele 

registrovaných látek.  

„Dodavatel látky nebo přípravku poskytne příjemci látky nebo přípravku bezpečnostní 

list pokud: 

o látka nebo přípravek splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný, 

o látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce 

akumulativní, 

o látka je zahrnuta do seznamu (Seznam látek podléhající povolení)“. [15] 

K sestavení bezpečnostního listu je třeba být osobou odborně způsobilou. Informace, 

které obsahuje bezpečnostní list, by měly být psány srozumitelně a stručně. Není pevně 

stanovená jeho délka.  Bezpečnostní list a jeho hlavní body jsou popsány v příloze II. Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1070/2006 (REACH), příloha II. byla novelizována 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010. 

Bezpečnostní list obsahuje tyto části: 

1. Identifikace látky/přípravku 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. 
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6.1 Podrobný obsah BL  

V této kapitole jsou uvedeny dílčí pododdíly 16 hlavních oddílů BL, které jsou součásti 

přílohy I a přílohy II Nařízení komise (EU) č. 453/2010. Jako následná ukázka jednoho 

z vybraných bezpečnostních listů, která je také součástí vyhledávání chyb v předposlední 

kapitole, viz Příloha č. 3. 

ODDÍL 1 - Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 

 Identifikace výrobku; 

 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití; 

 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu; 

 Telefonní číslo pro naléhavé situace. 

ODDÍL 2 - Identifikace nebezpečnosti: 

 Klasifikace látky nebo směsi; 

 Prvky označení; 

 Další nebezpečnost. 

ODDÍL 3 - Složení/informace o složkách: 

 Látky; 

 Směsi. 

ODDÍL 4 - Pokyny pro první pomoc: 

 Popis první pomoci; 

 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky; 

 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření. 

ODDÍL 5 - Opatření pro hašení požáru: 

 Hasiva; 

 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi; 

 Pokyny pro hasiče. 

ODDÍL 6- Opatření v případě náhodného úniku: 

 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy; 

 Opatření na ochranu životního prostředí; 

 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění; 
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 Odkaz na jiné oddíly. 

ODDÍL 7 - Zacházení a skladování: 

 Opatření pro bezpečné zacházení; 

 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí; 

 Specifické konečné / specifická konečná použití. 

ODDÍL 8 - Omezování expozice/osobní ochranné prostředky: 

 Kontrolní parametry; 

 Omezování expozice. 

ODDÍL 9 - Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech; 

 Další informace. 

ODDÍL 10 - Stálost a reaktivita: 

 Reaktivita; 

 Chemická stabilita; 

 Možnost nebezpečných reakcí; 

 Podmínky, kterým je třeba zabránit; 

 Neslučitelné materiály; 

 Nebezpečné produkty rozkladu. 

ODDÍL 11 - Toxikologické informace: 

 Informace o toxikologických účincích. 

ODDÍL 12 - Ekologické informace: 

 Toxicita; 

 Perzistence a rozložitelnost; 

 Bioakumulační potenciál; 

 Mobilita v půdě; 

 Výsledky posouzení PBT a vPvB viz Zkratky; 

 Jiné nepříznivé účinky. 
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ODDÍL 13 - Pokyny pro odstraňování: 

 Metody nakládání s odpady. 

ODDÍL 14 - Informace pro přepravu: 

 Číslo pro OSN; 

 Příslušný název OSN pro zásilku; 

 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu; 

 Obalová skupina; 

 Nebezpečnost pro životní prostředí; 

 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele; 

 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC viz 

Vysvětlivky. 

ODDÍL 15 - Informace o předpisech: 

 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, specifické právní 

předpisy týkající se látky nebo směsi; 

 Posouzení chemické bezpečnosti. 

ODDÍL 16 - Další informace. 

6.2 Aktualizace bezpečnostního listu 

Podmínky aktualizace bezpečnostního listu jsou definovány v čl. 31 odst. 9 nařízení 

REACH. První podmínka aktualizace je, jakmile se objeví nové informace, které mohou 

ovlivnit opatření k řízení rizik nebo nové informace o nebezpečnosti, po udělení nebo 

zamítnutí povolení. Po uložení omezení je také nutno opětovně vydat bezpečnostní list. 

6.3 Oznamování změn v BL  

Na první straně bezpečnostního listu se nachází datum sestavení. Pokud dojde 

v bezpečnostním listu k revizi a příjemcům se dostane nová opravená verze, uvede příjemce 

v oddíle 16 bezpečnostního listu jeho změny (pouze pokud již nejsou uvedeny v jiném 

oddíle). Poté se zaznamená na první stranu datum sestavení, které je pojmenované jako 

„Revize : (datum), uvede se i číslo verze a revize, datum nahrazení.  
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6.4 Archivace podkladů při sestavování BL 

Podle nařízení REACH je povinný každý, kdo nebezpečnou látku vyrábí, dováží, je 

následným uživatelem a distribuuje, shromažďovat a uchovávat všechny údaje, vztahující se 

k dané látce, po dobu nejméně deseti let, co látku nebo směs naposledy vyrobil, dovezl, dodal 

nebo použil.  

Není předepsaná žádná forma pro uchovávání podkladů, jestli mají být v tištěné nebo 

elektronické podobě, ale doporučuje se mít v rámci firmy zavedený systém pro případ 

kontroly. 

6.5 Změny v platnosti BL podle nařízení EU č. 453/ 2010 

V prvním článku tohoto nařízení se mění platnost nařízení REACH. První změnou je 

doba účinnosti, kdy od 1. 12 2010 se příloha II nahrazuje přílohou I nařízení EU č. 453/2010. 

Další nová účinnost nabývá v platnost dne 1. 6. 2015, kdy se příloha II nařízení REACH mění 

přílohou II nařízení EU č. 453/ 2010. 

V druhém článku tohoto nařízení je uvedena platnost, do 1. 12. 2010 můžou dodavatelé 

látek, kteří se řídili čl. 61 odst. 2 nařízení (ES) č. 172/2008 používat přílohu II nařízení 

REACH, to samé můžou uplatňovat dodavatelé směsí do 1. 12. 2015. 

Do 1. 6. 2015 mohou dodavatelé směsí, kteří se řídili čl. 61 odst. 2 nařízení REACH, 

používat přílohu II nařízení REACH.  

Do 1. 6. 2015 dodavatelé směsí, kteří se řídili podle odst. 3, uvedou v pododdíle 3.2 

příslušném bezpečnostním listu kromě klasifikace a S-vět podle nařízení CLP, také klasifikaci 

látek včetně označení nebezpečnosti, písemného symbolu a R-vět v souladu se směrnicí 

67/548/EHS. 

Do 1. 6. 2015 dodavatelé směsí, kteří se řídili podle odst. 3, uvedou v pododdíle 2.1 

příslušného bezpečnostním listu kromě klasifikace včetně S-vět podle nařízení CLP, také 

klasifikaci, která je v souladu se směrnicí 1999/ES. 

Do 1. 6. 2015 dodavatelé směsí, kteří splňují kritéria pro klasifikaci podle nařízení CLP 

uvedou v pododdíle 3.2 příslušných bezpečnostních listů při uplatnění odst. 3 kromě látek 

uvedených v bodě 3.2.1 přílohy II nařízení č. 453/2010 také látky, které vykazují nebezpečí 

pro zdraví a životní prostředí podle smyslu směrnice 67/548/EHS, pokud se vyskytují 

v koncentracích, které jsou buď rovné nebo vyšší, než uvedené nejnižší hodnoty v bodě 3.2.1 

písm. a)  přílohy II nařízení EU č. 453/2010. 
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Do 1. 6. 2015 dodavatelé směsí, kterých se netýkají podmínky pro klasifikaci podle CLP, 

uvedou v pododdíle 3.2 příslušných bezpečnostních listů při uplatňování odst. 3 kromě látek 

uvedených v bodě 3.2.2 přílohy II tohoto nařízení také látky, které vykazují nebezpečí pro 

zdraví nebo životní prostředí ve smyslu směrnice 67/548/EHS, pokud se vyskytují v určité 

koncentraci, která jsou buď rovná, nebo vyšší než 1 % hmotnostní koncentrace u směsí jiných 

než plynných. Nebo je určitá koncentrace látek rovná nebo vyšší než 0,2 % objemové 

koncentrace u plynných směsí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

7 Shrnutí změn BL podle z. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a podle nařízení REACH a CLP 

Podle obou předpisů uvedených v nadpise je zřejmé, že BL má 16 kapitol. Dále již jsou 

popsány změny, ke kterým došlo při přijetí nařízení REACH. Jako první došlo k záměně 

v názvu jednotlivých oddílů BL. Došlo k přehození oddílu 2 a 3., struktura oddílů BL dle 

nařízení REACH viz kapitola 6.1. Bezpečnostní listy se vydávají v jazyku členské země EU, 

ve které se látka nebo přípravek uvádí na trh, pokud si daný členský stát neurčí jinak. 

Jelikož jsme v přechodném období, musí být uvedena v bezpečnostním listu klasifikace 

jak stará tak i nová. Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné oddíly, musí být psát jasně a 

srozumitelně. 

Zavedla se povinnost, aby všichni zaměstnanci, i jejich zástupci, měli umožněný přístup 

k údajům o nebezpečných látkách z BL, se kterými pracují nebo na ně mohou v práci působit. 

Jakým způsobem má zaměstnavatel informovat své zaměstnance, je upřesněno v předpisech 

bezpečnosti práce. 

„Je uložena povinnost sdělovat informace po směru a proti směru dodavatelského 

řetězce“.[15]  

Poslední změna se týkala shromažďování a uchovávání informací pro osoby, které 

nakládají s chemickou látkou nebo přípravkem. Jsou povinni je uchovávat po dobu již ne tří 

let, ale nejméně deseti let. 
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8 Evropský průzkum EUROBAROMETER 360 

Byl proveden pozoruhodný průzkum Eurobarometer 360 "Pochopení štítků spotřebiteli a 

bezpečné používání chemických látek". Po zavedení nařízení CLP, bylo nezbytné, aby ECHA 

provedla studii o sdělování informací veřejnosti a o bezpečném používání látek a směsí a o 

potenciální potřebě pro další informace na etiketách do konce roku 2011.  

Aktuální průzkum Eurobarometer je důležitým krokem v tomto procesu. Tento průzkum 

hodnotí pochopení štítků spotřebiteli, a jak jejich následné pochopení ovlivňuje bezpečné 

používání chemických látek. Současně hodnotí, jak dobře jsou lidé informováni o nebezpečí. 

Průzkumu se zúčastnilo 26 574 evropských občanů ve všech 27 zemí Evropské unie v termínu 

od 25. listopadu do 17 prosince 2010 o chemických produktech. 

Průzkum poskytuje podrobné demografické analýzy chápání toho, jak evropští občané 

mohou vnímat chemické výrobky odlišně jeden od druhého. Ze statistických členění sem 

např. patří: muži / ženy; věk; úroveň vzdělání;  příjem domácnosti a řada dalších  

sociálně-ekonomických faktorů. 

8.1 Poznatky z průzkumu 

Průzkum uvádí, že polovina EU občanů pracují nebo se v práci dostali ke styku 

s nebezpečnými látkami. Většina si nepřipouští, že látky, co se používají každý den, jsou 

nebezpečné. Čím se zvyšuje četnost užívání nebezpečných látek, tím více si občané 

uvědomují, co vlastně nebezpečné látky jsou.  

Převaha z tázaných se spoléhá při nakládání s nebezpečnými látkami na bezpečnostní 

pokyny a varovné symboly (nacházející se na obalu látky). Na jejichž základě se dozvídají 

informace o možných nebezpečích spojeným s použitím látky. Dvě třetiny z dotazovaných 

občanů EU říká, že čtou bezpečnostní pokyny a konzultují výstražné symboly nebezpečnosti, 

aby se dozvěděli, zdali je látka nebezpečná. 30 % z odpovídajících se spoléhá na předchozí 

zkušenosti s chemickou látkou, 25% věří informacím, které jim sdělí v obchodě, kde si danou 

látku pořídí, 20 % se řídí čichem, pokud látka zapáchá, je automaticky považována za 

nebezpečnou. Pouze 10 % z odpovídajících se řídí názory od rodiny nebo přátel a 6% podle 

barvy produktu. 

Větší skupina z tázaných uznává, že pokud se budou řídit pokyny ke správnému 

nakládání, budou tak předcházet případnému ohrožení. Lidé v EU zastávají jasný názor na 

hnojiva a jiné insekticidy, že tohle jsou právě produkty, co vyžadují pokyny k bezpečnému 

nakládání (84 % z tázaných). 70 % občanů se shoduje na dalších produktech, jako jsou 
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uklízecí prostředky, 60 % na zahradnických produktech, 60% na stavebních materiálech. 50 

% uvádí další skupinu a to běžné domácí prostředky (čističe, prací a bělící saponáty), také 50 

% tázajících se shodlo na chemických látkách spojených s užíváním automobilů.   

Před použitím si dle průzkumu čte polovina z tázaných pokyny pro správné 

používání hnojiv a insekticidů. Pro ostatní zmíněné produkty již není taková četnost čtení 

pokynů před použitím. Průzkum dále uvádí, že stejně velký počet lidí, kteří čtou pokyny, je 

čtou, aby je mohli dodržovat, nicméně stejný počet lidí je čte pouze proto, aby s nimi mohli 

nesouhlasit. 

 

8.2 Pochopení výstražných symbolů 

„Nebezpečí“ a „Varování“ 

Signální slovo „nebezpečí“ je považováno většinou občanů EU za silnější než slovo 

„varování“, ale anomální výsledky v některých členských státech poukazují na výzvu 

dosáhnout standardizace ve 27 odlišně mluvících zemích. 

Výsledky ukazují, že se liší rozpoznání některých symbolů nebezpečnosti. Před 

uskutečněním průzkumu 88% lidí vidělo symbol D (podle nařízení CLP symbol „hořlavosti"), 

86% Piktogram H (starý EU symbol „hořlavosti“). 76% vidělo Piktogram F (starý EU symbol 

„zdraví škodlivosti"), 59% symbol C (symbol CLP „podráždění kůže“). Pro ostatní symboly 

platí mnohem nižší rozpoznání. Z tázaných lidí 44% uvedlo, že vidělo Piktogram G (starý EU 

symbol „žíravosti"), 33% symbol B (symbol CLP „nebezpečí pro životní prostředí“), 32% 

Piktogram E (starý EU symbol „ohrožení životního prostředí“) a 20% symbol A (symbol CLP 

„vážné účinky na lidské zdraví“). Na Obrázku č. 3 se nachází zkoumané symboly. 

Obrázek 3 - Symboly nebezpečnosti zkoumané v průzkumu [12] 
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8.3 Shrnutí průzkumu 

Díky průzkumu Eurobarometer 360 můžeme vyvodit hodně závěrů. Mnohé nebezpečné 

látky, jako jsou například pesticidy a insekticidy, jsou obecně uznávány jako chemické 

výrobky a jako nebezpečné látky. Je také známo, že je vhodné, aby si spotřebitelé přečetli 

bezpečnostní pokyny pro nakládání s chemickými výrobky před použitím, jelikož je nutné 

předcházet potencionálnímu nebezpečí. 

Průzkum jasně ukazuje, že chápání chemických produktů a povědomí o bezpečnostních 

otázkách, které se na ně vztahují, se značně liší od jednoho členského státu k druhému. Stejně 

tak je to i se znalostmi vztahující se k chemickým produktům v některých zemích je vysoká 

v ostatních nízká.  

Proto je třeba všeobecné vzdělání v EU o chemických produktech a souvisejících 

otázkách bezpečnosti, protože více lidí ve společnosti by mělo vědět, kde přesně hledat tyto 

informace, jak je interpretovat a aby zdroj informací byl spolehlivý. Jako důkaz toho, že je 

tohle vzdělání potřeba, je skutečnost, že polovina lidí v EU nepovažuje například auto jako 

chemický výrobek.  

V současném přechodném období se mnohé z nových symbolů doposud nedostaly do 

podvědomí široké veřejnosti. Výsledky průzkumu ukazují, že nové symboly nejsou samy od 

sebe vysvětlující, a proto je potřeba vysvětlení významu symbolů nebezpečnosti. V tomhle 

ohledu by se do budoucna daly využít bezpečnostní listy. Jejich obsah není nijak omezen 

(štítky mají omezenou velikost), proto v nich mohou být podrobnější údaje, právě např. 

vysvětlení významu výstražných symbolů. I v členských státech, kde je pochopení 

problematiky s nebezpečnými látkami na vyšší úrovni, relativně málo lidí zná význam 

symbolů nebezpečnosti. 

Průzkum upozornil, v kterých zemích je třeba více zapracovat, kam by se všeobecně 

mělo investovat více úsilí do informování veřejnosti o bezpečném nakládání s chemickými 

látkami a jejich možných rizicích. 
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9 Názorné chyby a nedostatky v bezpečnostních listech 

Byly vybrány bezpečnostní listy, které jsou veřejně dostupné a vystavené na 

internetových stránkách firem. Jako chemické látky byly určeny benzen, aceton a anilin. 

Porovnávaly se údaje z vybraných  BL s dostupnými údaji z elektronické databáze Medis -

Alarm. 

9.1 Benzen  

První objevená nesrovnalost v daném BL se nachází v oddíle č. 9 „Fyzikální a chemické  

vlastnosti“, viz obr. č. 4. V BL je uvedena rozpustnost ve vodě 1,770 g/L při teplotě 20 °C. 

Medis - Alarm uvádí rozpustnost 0,7 g/L při teplotě 23,5 °C, je zde uvedena jiná teplota, 

nicméně 3,5°C nezpůsobí takový rozdíl na teplotu rozpustnosti ve vodě. Viz Obrázek č. 4. 

 

 

 

 

 

 

Druhá nalezená neshoda v BL se nachází v oddíle č. 11 „ Toxikologické informace“, 

akutní toxicita benzenu při orální expozici LD50 na potkana je 5970 mg/kg, viz Obrázek č. 5. 

V Medis - Alarmu jsou uvedeny dvě různé hodnoty LD50 930 mg/kg a 3306 mg/ kg, ani 

jedna se neblíží k údaji z BL. Důvodem pro uvedení 2 odlišných hodnot i v databázi Medis - 

Alarm může být, čerpání z dvou různých literatur, z toho každá zmiňuje jinou hodnotu. 

 

 

Obrázek 4 - Zkoumaný bezpečnostní list 1 [5] 
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Daný vybraný BL postrádá informace o látkách, s kterými benzen při styku reaguje. 

Jsou v něm jako neslučitelné materiály zmíněny oxidační činidla, viz BL, oddíl č. 10 „Stálost 

a reaktivita“ bod 10.5, databáze  Medis - Alarm upřesňuje, o která oxidační činidla se jedná.   

O koncentrované minerální kyseliny, halogeny, tavenou síru a čistý kyslík. Viz Obrázek č. 6. 

Bylo by vhodnější, kdyby dané látky byly vždy vyjmenovány, protože ne každý ví, kterou 

látku si má obecně představit pod pojmem oxidační činidlo. BL úplně postrádá upozornění na 

tvorbu výbušných směsí benzenu se vzduchem, pokud dojde k odpařování nasycené vody 

benzenem v uzavřeném prostoru. 

 

 

 

Obrázek 6 - Zkoumaný bezpečnostní list 2 [9] 

Obrázek 7 - Zkoumaný bezpečnostní list 3 [13] 
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9.2 Aceton 

V popisovaném BL v oddíle č. 10 „Stálost a reaktivita“ není nikde zmínka o tom, že 

směs 4 % acetonu s 96 % vody má bod vzplanutí 54°C. Tudíž pokud dojde k většímu  úniku 

této směsi, je třeba očekávat, že bude lehce zápalná. Tvoří se výbušné koncentrace nad 

hladinou vody. Viz Obrázek č. 7. 

 

 

 

Následující nesrovnalost se objevila v BL v oddíle 10., v kterém byly uvedeny hodnoty 

LD50 při orální expozici pro myš 2000 mg/ kg a více, v databázi je uvedena hodnota 3000 

mg/ kg, což není špatně, ale bylo by vhodnější zmínit tu nejnižší hodnotu expozice. Viz 

Obrázek č. 8. 

  

 

 

Obrázek 8 - Zkoumaný bezpečnostní list 4 [8] 

Obrázek 9 - Zkoumaný bezpečnostní list 5 [4] 



27 

 

V tomto BL listě se nenachází chyba, nicméně v oddíle č. 9 „Fyzikální a chemické 

vlastnosti“. Teplota vznícení i vzplanutí jsou určeny správně a shodují se s údaji z Medis – 

Alarmu. Nicméně by bylo vhodnější, aby byla také uvedena metoda stanovení teplot, pro 

zcela správný údaj. Viz Obrázek č. 9. 

 

 

 

Následující zjištěná nesrovnalost ve vybraném BL je v oddíle č. 11 „Toxikologické 

informace“, viz Obrázek č. 11. Jako koncentrační hodnota LC50 při inhalační expozici na 

potkana se uvádí 50100 mg/m3 při expoziční době 4 hodiny, databáze ale sděluje, že 

expoziční doba je mezi   3-8 hodinami, proto by bylo vhodnější uvést tu již nejnižší hodnotu, 

při které určená koncentrace již se vyskytuje. 

 

 

9.3 Anilin 

V tomto BL listu není zcela správně uveden oddíl č. 10 „Stálost a reaktivita“, není zde 

nikde upozornění, že je anilin při zahřátí velmi nestálá směs. Vypsané materiály, s kterými 

nebezpečně reaguje, se shodují s údaji z Medis - Alarmu. Viz Obrázek č. 12. 

Obrázek 10 - Zkoumaný bezpečnostní list 6 [8] 

Obrázek 11 - Zkoumaný bezpečnostní list 7 [1] 
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Další nalezená neshoda v daném BL se nachází v oddíle 11 „Toxikologické informace“. 

Je zde mylně určena LD50 při orální expozici potkana a to 871 mg/kg. Databáze ovšem uvádí 

zcela jinou hodnotu a to LD50 250 mg/kg. Tyto dva údaje jsou velmi rozdílné. 

 

 

 

Obrázek 12 - Zkoumaný bezpečnostní list 8 [7] 

Obrázek 13 - Zkoumaný bezpečnostní list 9 [7] 
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Při procházení dalších bezpečnostních litů byly nalezeny další nesrovnalosti a to 

v oddíle č. 9 „Fyzikální a chemické vlastnosti“ v hodnotách teploty vzplanutí hořlavých 

kapalin. U metod v některých listech nejsou uvedeny metody, které byly pro stanovení 

použity a výsledky daných metod se mohou lišit i o 10 °C.  
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10 Vyhodnocení zjištěných rozdílů a jejich dopad na bezpečné 

používání vybraných látek 

Ve třech zvolených bezpečnostních listech pro nebezpečnou látku benzen, se nacházely 

špatné údaje v hodnotě rozpustnosti ve vodě, v dávce akutní toxicity  LD50 při orální expozici 

potkana a zapomněly se uvést všechny neslučitelné materiály, při kterých vznikají ve směsi 

s benzenem nebezpečné výbušné koncentrace (ODDÍLY č. 9, č. 10, č. 11) 

Pro aceton byly hodnoceny čtyři bezpečnostní listy. Nebyla uvedena správná teplota 

vznícení, odlišná koncentrační hodnota LC50 při inhalační expozici potkana. Další nepřesně 

uvedený údaj byla LD50 pro myš při orální expozici. V poslední řadě chybí v bezpečnostním 

listě zmínka nebezpečné tvorby směsi vody s acetonem. (ODDÍLY č. 9, č. 10, č. 11)  

Ve vybraných třech bezpečnostních listech pro anilin byly nesrovnalosti 

v nedostačujících informacích v oblasti reaktivity anilinu a chybně určená hodnota akutní 

toxicity LD50 při orální expozici potkana. (ODDÍLY č. 10, č. 11) 

Nejčastější nesprávné informace a údaje se vyskytují v oddílech č. 9. „Fyzikální a 

chemické vlastnosti“, č. 10. „Stálost a reaktivita“, č. 11. „Toxikologické informace“.  V těchto 

oddílech by si následný uživatel nebezpečných látek tedy měl dát pozor, ujistit se o správnosti 

údajů obsažených v BL pomocí dalších informačních prostředků, např. elektronická databáze 

Medis - Alarm, s kterou byly porovnávány tyto vybrané bezpečnostní listy. Elektronické 

databáze jsou ovšem placené, proto ne každá firma si je může dovolit. Již zmíněný Medis -

Alarm stojí v základní verzi od 18 000 Kč, je ovšem nutné i počítat s aktualizacemi programu, 

aby údaje v něm byly platné, za ty se také platí.   
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11 Závěr 

Bakalářská práce definuje a vymezuje nejdůležitější pojmy v problematice 

nebezpečných látek. Rozebírá českou i evropskou právní úpravu vztahující se k této tématice. 

Představuje obě platné klasifikace nebezpečných látek. Zmiňuje významné změny, které byly 

vytvořeny v české legislativě, aby byla v souladu s evropskými požadavky. 

Dále je v práci vysvětlena struktura bezpečnostních listů, zásady pro jejich správnou 

tvorbu a aktualizaci. Také je upozorněno na změny v legislativě ohledně bezpečnostních listů 

v důsledku přijetí nařízení REACH a pozdějším nařízením CLP. 

  

Součástí této bakalářské práce je evropský průzkum Eurobarometer 360, který se 

zabýval informovaností občanů EU o znalostech nebezpečných látek. Průzkum byl zaměřen 

především na pochopení a porozumění štítků na obalech nebezpečných látek. Bylo zjištěno, 

že skoro polovina z tázaných nezná význam nových výstražných symbolů nebezpečnosti. 

Bylo doporučeno, aby do budoucna byly do bezpečnostních listů zakomponovány vysvětlení 

výstražných symbolů. Mohlo by to tak usnadnit všeobecnou znalost výstražných symbolů a 

tím předcházet případné nedorozumění, které by mohlo vést k újmě na zdraví nebo životním 

prostředí.  

V praktické části této bakalářské práce jsou nalezeny chyby ve vybraných konkrétních 

bezpečnostních listech. Je zjištěno, že nejvíce nesrovnalostí se nachází v oddílech č. 9 

„Fyzikální a chemické vlastnosti“, č. 10 „Stálost a reaktivita“ a č. 11. „Toxikologické 

informace“. 

Bylo ověřeno, že bezpečnostní list je důležitý dokument. Obsahuje doplňující a 

vysvětlující informace o symbolech na štítcích. Tyto informace nemohou být uvedeny na 

štítcích, tudíž následně nemusí být štítky správně pochopeny.  

V bezpečnostním listě se mohou vyskytovat chyby a nepřesné údaje. Pokud látky nebo 

směsi užívá spotřebitel, mohou být orientační a dostačující, např. použití rozpouštědel, 

čisticích prostředků ap. V případě, že z bezpečnostního listu čerpá následný uživatel, který 

používá nebezpečnou látku profesionálně, je situace odlišná. Používání nebezpečných látek ve 

velkých množstvích a za podmínek odlišných od běžných, např. zvýšená teplota a tlak, přináší 

nebezpečné situace a vyžaduje znalost přesných hodnot fyzikálních a chemických vlastností 

používané látky. Proto je doporučeno, aby si získané informace z bezpečnostního listu 
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následný uživatel ověřil v některé z placených elektronických databází např. Medis – Alarm, 

nebo experimentálně. 
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Seznam zkratek a vysvětlivky 

BL   Bezpečnostní list 

PBT   Perzistentní, bioakumulativní a toxická (látka) 

vPvB   Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (látka) 

EU   Evropská unie 

ES   Evropské společenství 

OSN   Organizace spojených národů 

LD50   Smrtelná dávka látky, při které uhynulo 50 % ze zkoumaných jedinců. 

LC50   Smrtelná koncentrace, při které uhynulo 50% ze zkoumaných jedinců. 

Sb.   Sbírka 

Odst.   Odstavec 

Kap.   Kapitola  

 

 

 

Vysvětlivky 

MARPOL 73/78 Marpol 73/78 je jedním z nejdůležitějších mezinárodních 

námořních úmluv o životním prostředí. Byl navržen tak, aby se 

minimalizovalo znečištění moří, odpadů, oleje a výfukových 

znečištění. 

Příloha II podle MARPOL Přeprava jedovatých látek v hromadném množství.  

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Struktura nařízení REACH 

Příloha č. 2 – Struktura nařízení CLP 

Příloha č. 3 – BL 
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Příloha č. 1 - Struktura nařízení REACH 

HLAVA I  OBECNÉ OTÁZKY 

Kapitola 1  Účel, oblast působnosti a použití 

Kapitola 2  Definice a obecné ustanovení 

HLAVA II   REGISTRACE LÁTEK 

Kapitola 1  Obecná povinnost registrace a požadavky na informace 

Kapitola 2  Látky považované za registrované 

Kapitola 3  Povinnost registrace a požadavky na informace pro některé typy 

izolovaných meziproduktů 

Kapitola 4  Společná ustanovení pro všechny registrace 

Kapitola 5  Přechodná ustanovení pro zavedené a oznámené látky 

HLAVA III  SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM  

Kapitola 1  Cíle a obecná ustanovení 

Kapitola 2  Pravidla pro nezavedené látky a žadatele o registraci zavedených látek, 

kteří je neregistrovali předběžně 

Kapitola 3  Pravidla pro zavedené látky 

HLAVA IV  INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI 

HLAVA V  NÁSLEDNÍ UŽIVATELÉ  

HLAVA VI  HODNOCENÍ 

Kapitola 1  Hodnocení dokumentace 

Kapitola 2  Hodnocení látky 

Kapitola 3  Hodnocení meziproduktů 

Kapitola 4  Společná ustanovení 

HLAVA VII  POVOLOVÁNÍ 

Kapitola 1  Požadavek povolení 

Kapitola 2  Udělování povolení 

Kapitola 3  Povolení v dodavatelském řetězci 
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HLAVA VII  OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ 

NĚKTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 

Kapitola 1  Obecné otázky 

Kapitola 2  Řízení a omezení 

HLAVA IX  POPLATKY A PLATBY 

HLAVA X  AGENTURA 

HLAVA XI  SEZNAM KLASIFIKACÍ A OZNAČENÍ 

HLAVA XII  INFORMACE 

HLAVA XIII  PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY 

HLAVA XIV  PROSAZOVÁNÍ 

HLAVA XV  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

PŘÍLOHA II  POKYNY PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ 

PŘÍLOHA III  KRITÉRIA PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŽSTVÍ 

MEZI 1 A 10 TUNAMI 

PŘÍLOHA IV  VYJÍMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 

7 PÍSM. a) 

PŘÍLOHA V   VYJÍMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 

7 PÍSM. b) 

PŘÍLOHA VI  POŽADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 10 

PŘÍLOHA VII STANDARTNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY 

VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 1 TUNY  NEBO 

VĚTŠÍM  

PŘÍLOHA VIII DOPLŇKOVÉ STANDARTNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE 

PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 10 

TUN NEBO VĚTŠÍM 

PŘÍLOHA IX  DOPŇKOVÉ STANDARTNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE 

PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 

100 TUN NEBO VĚTŠÍM 
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PŘÍLOHA X DOPLŇKOVÉ STANDATRNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE 

PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 

1000 TUN NEBO VĚTŠÍM 

PŘÍLOHA XI OBECNÁ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD STANDARTNÍHO 

REŽIMU ZKOUŠEK PODLE PŘÍLOH VII AŽ X 

PŘÍLOHA XII OBECNÉ POKYNY PRO NÁLSEDNÉ UŽIVATELE 

K POSUZOVÁNÍ LÁTEK A VYPRACOVÁVÁNÍ ZPRÁV O 

CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI 

PŘÍLOHA XIII KRITÉRIA PRO IDENTIFIKACI REPZISTENTNÍCH, 

BIOAKUMULATIVNICH, TOXICKÝCH LÁTEK A VYSOCE 

PERZISTENTNÍCH A VYSOCE BIOAKUMULATIVNÍCH 

LÁTEK 

PŘÍLOHA XIV SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ 

PŘÍLOHA XV DOKUMENTACE 

PŘÍLOHA XVI SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

PŘÍLOHA XVII OMEZENÍ VÝROBY, UVÁDĚNÍ NA TRH A POUŽÍVÁNÍ 

NĚTERÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ A 

PŘEDMĚTŮ 
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Příloha č. 2 - Struktura nařízení CLP 

Část 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ 

 Klasifikace látek a směsí 

 Označování  

 Odchylky od požadavků na označování ve zvláštních případech 

Část 2 FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČÍ 

 Výbušniny 

 Hořlavé plyny 

 Hořlavé aerosoly 

 Oxidující plyny 

 Plyny pod tlakem 

 Hořlavé kapaliny 

 Hořlavé tuhé látky 

 Samovolné reagující látky a směsi 

 Pyroforické kapaliny 

 Pyroforické tuhé látky 

 Samozahřívající se látky a směsi 

 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

 Oxidující kapaliny  

 Oxidující tuhé látky 

 Organické peroxidy 

 Látky a směsi žíravé pro kovy  

Část 3 NEBEZPEČÍ PRO ZDRAVÍ 

 Akutní toxicita 

 Poleptání/podráždění kůže 

 Vážné poškození očí/podráždění očí 

 Senzibilizace dýchacích orgánů nebo kůže 

 Mutagenita v zárodečných buňkách  

 Karcinogenita 

 Toxicita pro reprodukci 

 Toxicita pro specifické cílové orgány- jednorázová expozice 
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 Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

 Nebezpečí při vdechnutí 

Část 4 NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Nebezpečí pro vodní prostředí 

Část 5 DODATEČNÁ TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI EU 

 Nebezpečí pro ozonovou vrstvu 

PŘÍLOHA II  Zvláštní předpisy pro označování a balení některých látek 

Část 1 Doplňkové informace o nebezpečnosti 

Část 2 Zvláštní předpisy pro doplňkové údaje na štítku pro některé látky nebo směsi 

Část 3 Zvláštní předpisy pro balení 

Část 4 Zvláštní předpisy pro označování přípravků na ochranu rostlin 

PŘÍLOHA III  Přehled údajů o nebezpečnosti   

Část 1 Údaje o nebezpečnosti 

Část 2 Doplňkové informace o nebezpečnosti 

Část 3 Doplňkové údaje na štítku/informace o některých látkách nebo směsích 

PŘÍLOHA IV  Přehled bezpečnostních pokynů 

Část 1 Kritéria pro výběr bezpečnostních pokynů 

Část 2 Bezpečnostní pokyny 

PŘÍLOHA V  Piktogramy označující nebezpečí 

Část 1 Fyzické nebezpečnosti 

Část 2 Nebezpečí pro zdraví 

Část 3 Nebezpečí pro životní prostředí  

PŘÍLOHA VI  Harmonizovaná klasifikace a označování některých nebezpečných 

látek  

Část 1 Úvod k přehledu harmonizované klasifikace a označení 

Část 2 Dokumentace k harmonizované klasifikaci a označovaní 

Část 3 Tabulky s harmonizovanou klasifikací a označováním  
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PŘÍLOHA VII Tabulka pro převod klasifikace podle směrnice 67/548/EHS na 

klasifikaci a přiřazení údajů o nebezpečnosti podle tohoto nařízení 
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Příloha č. 3 - Ukázka bezpečnostní listu pro ACETON  
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