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Příloha č. 1 

 Směrnice generálního ředitele SGŘ  5/2012 

 

Limitní obsah nebezpečných látek ve 

výrobcích a.s. Gala 

Vydání: 1 

a. s.   Strana: 1/11 

 

1. Název:    Limitní obsah nebezpečných látek ve výrobcích a.s. Gala 

                     

2. Účel: Uvádět na trh výrobky, které jsou způsobilé nejen svými konstrukčními a 

technickými vlastnostmi (viz Zákon č. 22/1997 Sb), ale též způsobilé z pohledu: 
 

 zdravotní nezávadnosti dle platné legislativy, 

 nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí dle platné legislativy. 

 

3. Rozsah platnosti: 

 
Platí pro všechny výrobky a zboží, které a.s. Gala uvádí na tuzemský a zahraniční trh. 

 

4. Odpovědnost, pravomoc, vzájemné vztahy: 

 
Dle této SGŘ č. 5/2012 se řídí zejména pracovníci konstrukce výrobků, nákupu materiálů, 

zboží. Dále pracovníci prodejního útvaru a jakosti. Kompetence jsou  vymezeny v 

Organizačním řádu a ostatními směrnicemi Systému jakosti. Zpřesněny pak touto 

směrnicí.  

 

 

5. Pojmy a definice: 

 
5.1. Nebezpečné látky. Jsou to chemické látky a směsi, které jsou ve smyslu Chemického 

zákona č. 350/2011 Sb, zařazeny do různých skupin nebezpečnosti, kterých je celkem 15. 

Pro zjednodušení a potřeby této SGŘ jsou pod pojem „Nebezpečné látky“ generovány  

tyto skupiny nebezpečnosti:  Toxické, zdraví škodlivé, senzibilizující (dráždící pokožku), 

karcinogenní a mutagenní pro reprodukci.  

 

5.2. Předmět. Ve smyslu Chemického zákona 350/2011 Sb je předmětem věc, která 

během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře 

než je její chemické složení. Pojem „předmět“ je uplatněn i v této SGŘ. Předměty lze 

v tomto smyslu označit prakticky všechny materiály, které vstupují v a.s. Gala do 

výrobního procesu mimo lepidla, ředidla, barvy. Předměty jsou ale i finální výrobky, které 

a.s. Gala uvádí na trh.  

 

5.3. Limitní obsah nebezpečných látek: Jsou to maximálně přípustné hranice obsahu 

nebezpečných látek v daném předmětu. Nejčastější jednotkou je miligram/kg = což značí 

kolik miligramů nebezpečné látky může obsahovat 1 kg testovaného předmětu. Může být i 

jednotka mikrogram/kg, což vyjadřuje koncentraci 1000x menší než miligram/kg. U 
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nebezpečných látek, kde se měří expozice na lidský organismus v časové lhůtě může být 

limitem např. jednotka  mikrogram/ cm2/týden  = kolik mikrogramů nebezpečné látky 

pronikne do 1 cm2 lidské kůže za týden. 

 

5.4. Bezpečnostní list, zkratka BL. Je to dokument, kterým poskytuje dodavatel  uživateli 

(rozuměj uživatel ve smyslu výrobně-obchodního řetězce, nikoliv cílový zákazník) 

souhrnnou informaci o dodané látce nebo směsi. V   BL jsou  obsaženy informace o 

nebezpečných vlastnostech a účincích dodávané látky na člověka a životní prostředí. 

Slouží uživateli, aby se  informacemi v BL řídil a  zpracoval vlastní firemní opatření pro 

bezpečné nakládání s látkou.  BL není nutné ve smyslu Zákona 350/2011 Sb vystavovat na 

předměty. Výjimkou je skutečnost, obsahuje-li předmět látku, která je zahrnuta do 

seznamu  kandidátů látek SVHC. V tomto případě sice neexistuje na straně dodavatele 

povinnost dodat BL, ale je možné vyžádat od dodavatele z  Evropské Unie takové 

informace, které umožní bezpečné nakládání s dodaným předmětem. 

 

5.5. Látky SVHC.  (Substances of Very High Concern = látky vzbuzující mimořádné 

obavy). Evropská agentura pro chemické látky (zkratka ECHA) vydává kandidátský 

seznam těchto obzvláště nebezpečných látek. Látka, která se na tomto seznamu objeví je 

od určeného data látkou zakázanou, která se buď nesmí v žádné směsi vyskytovat nebo 

jen na zvláštní a časově omezené povolení. Toto platí v rámci Evropy. 

 

5.6. Materiálový list. V praxi se též používá názvů „technický list“ nebo „datasheet“. 

Každý předmět (výrobek) by měl mít svůj materiálový list, kterým výrobce nebo 

dodavatel oznamuje spotřebiteli z čeho je výrobek složen, jaké má vlastnosti chemické, 

fyzikální apod. Obecně platí, že pro vybrané skupiny výrobků zákony předepisují 

povinnost zpracovávat a dodávat odběrateli materiálové listy (např. slitiny kovů, 

chemikálie formou BL), pro ostatní předměty nebo skupiny předmětů povinnost 

legislativně předepsána není.    

 

5.7. REACH. (Registration, Evalution and Restriction of Chemicals). Je to nařízení 

Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a omezování 

chemických látek. Toto nařízení je spolu s dalšími zapracováno do českého Chemického 

zákona č. 350/2011 Sb. 

 

5.8. CLP. (Classification, Labeling, Packaing). Je to nařízení Evropského parlamentu a 

Rady ES č. 1272/2008, které rozpracovává OSN zpracovaný celosvětový Globální 

Harmonizovaný Systém (GHS) o klasifikaci, značení a balení nebezpečných chemikálií. 

Rovněž  toto nařízení je zapracováno v českém Chemickém zákonu 350/2011 Sb. 
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6. Postup: 

 
6.1. Povinnosti pracovníků nákupu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že a.s. Gala uvádí své výrobky a zboží v drtivé většině na 

evropský trh, je nutné respektovat výše citovaný Chemický zákon 350/2011Sb. Při 

nákupu  nových materiálů (předmětů) nebo nákupu od nových dodavatelů vyžadovat u 

dodavatelů buď BL nebo informace o obsahu nebezpečných látek, které jsou obsaženy 

v dodávaném předmětu. Většinou se jedná o poskytnutí materiálového listu. Ten by měl 

být vodítkem pro určení dalšího postupu v rámci a.s. Gala.  

 

      Určitým problémem je skutečnost, že na předměty není legislativní povinnost vystavovat  

      BL. U výrobců a dodavatelů z Evropské Unie se sice dá opřít o Chemický zákon  č. 350/ 

      2011 Sb a nařízení ES CLP č. 1272/2008 zejména na přítomnost látek SVHC, ale od 

      dodavatelů mimo EU může být potíž získat potřebné informace o nebezpečných látkách, 

      protože nemusí být k dispozici ani materiálové listy. Zpravidla ale platí, že ten výrobce        

      nebo dodavatel, který má zájem svůj produkt prodat, odběratelem vyžádané informace 

      poskytne. Tyto informace se mají poskytovat  zdarma (platí pouze pro Evropu). 

      Získané informace k daným materiálům archivovat. 

 

Limity obsahu nebezpečných látek jsou pro vybrané předměty uvedeny v přílohách č.1 až 

4 

 

 

6.2. Povinnosti pracovníků modelárny. 

 

Po dodání nového materiálu (předmětu) mimo zkontrolování předaných informací od 

nákupu o obsahu nebezpečných látek provést tzv. smyslovou zkoušku. Je to velmi 

praktická a rychlá zkouška, která může upozornit jak na přítomnost některých 

chemických látek (zápach, otěr barvy), tak na mikrobiální kontaminaci zejména plísněmi. 

Při důvodném podezření na obsah nebezpečných látek nechat předmět laboratorně 

přezkoumat nebo jej odmítnout. Laboratorní přezkoumání na přítomnost vybraných 

nebezpečných látek v dodaném předmětu  je vhodné provést i v těch případech, kdy 

informace zejména od dodavatelů mimo Evropskou Unii nejsou spolehlivé. Seznam 

akreditovaných laboratoří, které jsou z hlediska dostupnosti nejbližší jsou: 
 

 Institut pro testování a certifikaci (ITC) a.s.  Zlín, T. Bati 299,    WWW.ITCZLIN.CZ 

 

 Textilní zkušební ústav (TZÚ) s.p.  Brno, Václavská 237/6, WWW.TZU.CZ 

 

       Při zpracovávání prvotní dokumentace k příslušnému vzoru (dle TOP 7.3.) zapracovat 

     důležité informace o nebezpečných látkách do této dokumentace.    

      Spolupracovat s útvarem nákupu  na získávání informací o nebezpečných látkách v  

      nakupovaných předmětech a s útvarem  prodeje na prezentaci nebezpečných látek 

v našich  

      prodávaných produktech. 

http://www.itczlin.cz/
http://www.tzu.cz/
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6.3. Povinnosti pracovníků prodeje:   

 

      Informace o obsahu nebezpečných látek v prodávaném předmětu  poskytnout odběrateli.  

      Současně, pokud bude odběratel vyžadovat i jiné testy např. fyzikální nebo testy na   

      nebezpečné látky i u dílčích dodávek v průběhu kontraktu informovat o tom uvnitř  

      a.s. Gala a zajistit splnění.        

 

 

     6.4.    Povinnosti pracovníků kvality: 

 

     U nově dodávaných materiálů (předmětů) nebo od nových dodavatelů registrovat  

      informace o nebezpečných látkách a srovnávat s limity. Viz přílohy 1 až 4 . 

  

      U opakovaných dodávek a v případech, kdy odběratelé našich finálních výrobků 

      vyžadují informace o obsahu nebezpečných látek  u všech dodávek na vstupu  

      zajistit ve spolupráci s nákupem  jejich laboratorní přezkoumávání nebo atesty.  

      Kontrolovat laboratorní výsledky nebo atesty a srovnávat se stanovenými limity.  

      V případě nevyhovujících parametrů vyvolávat  jednání o dalším postupu. 

 

      Zajistit, aby do vnitropodnikového Systému jakosti byly do příslušných dokumentů všech  

      vrstev postupně zapracovány zásady této SGŘ 5/2012 tak, aby tato směrnice coby  

      přechodné ustanovení mohla zaniknout. 

 

 

7.   Seznam platné legislativy 
 

7.1.    ES  nařízení č. 1907/2006  REACH  

7.2.    ES  nařízení č.  1272/2008  CLP 

7.3.    Chemický zákon č. 350/2011 Sb 

7.4.    Zákon č. 22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky 

7.5.    Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb (bude v r. 2012 novelizován) 

7.6.   Metodické pokyny SZÚ č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do styku s lidským   

organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic. Bude novelizováno po novelizaci ad 7.5. 

7.7.    Smlouva Oxylane – Gala z června 2012 o chemických toxikologických látkách  
 

 

Příloha č. 1:  Nebezpečné látky, obsažené v textilních předmětech 
 

Týká se všech textilních předmětů, které přicházejí bezprostředně do styku s lidským 

organismem. Uvedené limity jsou určeny pro Evropu. Pro ostatní části Světa se mohou lišit. 

Metody, podle kterých jsou nebezpečné látky testovány tato SGŘ neuvádí. Odkazy na tyto 

metody jsou uvedeny v Toxikologické smlouvě Oxylane - Gala z června 2012  ze které je 

rozhodujícím způsoben čerpáno  a dále v Metodickém doporučení SZÚ č.1/2000.   
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Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky, 

případně její zkratka 

Nebezpečnost Limit v mg/kg  

Děti < 3 ostatní 

Skupina l. č. 1 (dále jen číslo) 

Čísla jsou přiřazena dle 

Toxikologické smlouvy Gala-

Oxylane z června 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Aromatické aminy 
 

 

 

Jsou obsaženy ve většině 

textilií, používají se 

k jejich barvení. Vznikají 

degradací azobarviv. 

4 –aminobifenyl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karcinogeny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méně 

než  20 

pro 

každý 

amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méně 

než  20 

pro 

každý 

amin 

Benzidin 

4-chloro-2-metylanilin 

2-naftylamin 

O-aminoazotoluen 

2-amino-4-nitrotoluen 

4 –chloranilin 

4 -metoxy-m-fenylendiamin 

4,4´-diaminodifenylmetan 

3,3´-dichlorbenzidin 

3,3´-dimetoxibenzidin-O-dianisidin 

3,3´-dimetylbenzidin 

3,3´-dimetyl-4,4´diaminodifenylmetan 

6-metoxi-m-toluidin 

2,2´-dichloro-4,4´-metylendianilin 

4,4´-oxidianilin 

4,4´-tiodianilin 

2,4 – diaminotoluen  

3 – aminotoluen 

2,4,5 – trimetylanilin 

2 – metoxianilin 

4 – aminoazobenzen 

Dimetylanilin 

2,6 – xylidin 

5 

Chlorované benzeny 

a tolueny 
 

Organická rozpouštědla a 

ředidla, nosiče barev 

Dichlorbenzeny a trichlorbenzeny   

 

Toxické při 

požití, 

inhalaci i 

absorpci kůží 

 

1mg/kg 

pro 

všechny 

dohroma

dy 

 
1mg/kg 

pro 

všechny 

dohroma

dy 

Tetrachlorbenzeny 

Pentechlorbenzen  

Hexachlorbenzen 

Chlortolueny a dichlortolueny 

Tetrachlortoluen 

Pentachlortoluen 

 
Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky, 

případně její zkratka nebo chem.značka 

Nebezpečnost Limit v mg/kg  

Děti < 3 ostatní 

6Volný formaldehyd 
Používá se pro povrchové 

úpravy textilií 

 

Formaldehyd 
Alergen a při 

inhalaci 

karcinogen 

 

16 

                

75 

7  Polychlorfenoly 

Stabilizace přírodních 

vláken 

Pentachlorfenol  - PCP  

Karcinogeny 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Tetrachlorfenoly – TeCP 

Trichlorfenol – TriCP 

8  Dimetylfumarát 

Všechny textily přípravek 

proti plísním a houbám 

 

Dimetylfumarát  -  DMFu 

 

Extrémní 

alergen 

 

0,1 

 

0,1 

9    Insekticidy Dieldrin    
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Stabilizace přírodních vláken Timiperone  - DTTB Toxické 30 30 

10 

 

      Extrahované     
       těžké kovy 
Obsaženy v textilních 

barvách a pigmentech 

Arzen  - As  

Toxické, 

dráždící 

pokožku, 

karcinogen 

0,2 1 
Kadmium  - Cd 0,1 0,1 
Kobalt  - Co 1 4 
Chrom  - Cr 1 2 
Měď  -  Cu 25 50 
Rtuť  -  Hg 0,02 0,02 
Nikl  - Ni 1 4 
Olovo  - Pb 0,2 1 
Antimon  - Sb 30 30 

19 

 

 

    Zpomalovače                 
          hoření 
Všechny textily, které 

jsou ohnivzdorné 

Hexabromcyklododekan – HBCDD  

 

Narušují 

endokrinní 

systém 

nervové 

soustavy 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

Dibromopropyl fosfát – TRIS 

2-chloroetylfosfát – TCEP 

Tris-aziridilfosfinoxid  -  TEPA 

Pentabromodifenyleter – PBDE 

Oktabomodifenyleter   -  ODBE 

Dekabromodifenyleter  -  DBDE 

Polybromobifenyl  -  PBB 

2,3-dibromopropylfosfát 

Epichorhydrin 

Fosforyltrichorát 

 
Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky, 

případně její zkratka nebo chem.značka 

Nebezpečnost Limit v mg/kg  

Děti < 3 ostatní 

21 

 

 

 

       Ftaláty 
 

Plastifikátory PVC, u textilů 

jako impregnace, zátěry a 

impregnace 

Di (2-etylhexil) ftalát  -  DEHP    

 

Způsobují 

choroby 

jater, 

ledvin, vliv 

na plodnost 

a vývoj dětí 
 

 

 

 

 

 

1000 

celá  

skupina 

 

 

 

 

 

1000 

celá  

skupina  

Dibutylftalát  - DBP 

Butylbenzilftalát  -  BBP 

Di-izo-decylftalát  - DIDP 

Di-n-oktylftalát  -  DNOP 

Di-izo-nonylptalát  -  DINP 

Di-izo-butylftalát – DIBP 

2-metoxietylftalát 

Diizopentylftalát a di-n-pentylftalát 

Diizoheptylftalát  -  DIHP 

Di(heptyl,nonyl,undekyl)ftalát– DHNUP 

N-pentyl a izopentylftaláty 

 2,3,4    Barviva  
U všech textilií, k vybarvování 

vláken jak přírodních, tak PES, 

PAD. 

   

Modré barvivo  

 

Karcinogeny, 

dráždící kůži 

 

20  

pro 

každou 

barvu 

 

20  

pro 

každou 

barvu 

Disperze modrých odstínů 

Barvy červené, fialové, oranžové 

Barvy žluté, hnědé 

Disperze barev modrých 

Disperze barev oranžových 

22    Organické      

      sloučeniny 

Všechny textily – látky proti 

Tributyltinové sloučeniny   -  TBT Nervová 

soustava, 

toxické pro 

0,5 

oblečení

20 

hračky 

0,5 

oblečení 

50 

ostatní 

Dibutyltinové sloučeniny  -  DBT 

Trifenyltinové sloučeniny  -  TPhT 

Dioktyltinové sloučeniny  -  DOT 
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plísním, plastifikátory, 

konzervanty 

Tributylinové oxidové slouč. - TBTO reprodukci 50 ostat 

 

11 Olovo a jeho    

    deriváty 
impregnované a zátěrované 

textily- jako plastifikátor 

 

 

Veškeré olovo  - Pb a jeho deriváty 

Karcinogen, 

toxické pro 

reprodukci, 

bioakumulati

vní 

 

 

90 

 

 

90 

12 Rtuť a její  

deriváty 

Impregnace těžkých textilů  

 

Veškerá rtuť  -  Hg  a její deriváty 
Karcinogen, 

alergen 

nervové soust 

 

1 

 

1 

13 Kadmium a jeho 

deriváty 

Obsaženo v některých 

pigmentech 

 

Veškeré kadmium  - Cd a jeho deriváty 
Karcinogen, 

mutagen, 

toxické pro 

reprodukci 

 

100  

 

100 

14 Chrom VI a jeho 

Deriváty    

Používá se při procesu barvení, 

všechny textily 

 

Veškerý chrom VI šestimocný   - Cr a 

jeho deriváty 

Karcinogen, 

mutagen, 

toxický pro 

reprodukci 

 

100 

 

 

100 

 

Skupina látek a jejich  

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky 

případně její zkratka nebo chem.vzorec 

nebezpečnost Limit v mg/kg 

Děti < 3 ostatní 

15 Arzen a jeho 

deriváty 

Bioaktivní nosiče 

 

Veškerý arzen  -  As  a jeho deriváty 

 

Karcinogen,  

depigmentace 

kůže 

  

100 

 

100 

16 Sloučeniny bóru 

 Zpomalovače hoření, bělidla 

Kyselina boritá Toxické pro 

reprodukci 

 

100 pro 

každý  

 

100 pro 

každý  
Disodium tetraborate anhydrous 

Tetraboron disodium heptaoxid hydrát 

17   

       Sloučeniny 

     kobaltu   
Všechny textily, pigmenty 

Dichlorid kobaltu Karcinogeny, 

toxické pro 

reprodukci 

 

 

300 pro 

každý 

 

 

300 pro 

každý 

Uhličitan kobaltnatý 

Diacetát kobaltu 

Sulfát kobaltu 

Dinitrát kobaltu 

17  

     Sloučeniny  

antimonu 
Zpomalovač hoření, 

katalyzátor 

 

 

oxid antimonitý 

Toxický pro 

reprodukci a 

životní 

prostředí -

vodu 

 

 

750 

 

 

750 

20   

 Chlorované parafiny 

s krátkým řetězcem  
Zpomalovače hoření  

 

 

SCCP   - uhlíkový řetězec 10 a 13 C 

Karcinogeny, 

toxické pro 

vodní 

organismy 

 

 

1000 

 

 

1000 

23 

  Perfluorooktany  
Vodoodpudivá impregnace 

Perfluorooktansulfonát  + soli  -  PFOS Bioakumulati

vní, životní 

prostředí 

 

1 

mikrogr

am/m2 

 

1 

mikrogr

am/m2 

Kyselina perfluorooktanová+soli, PFOA 
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24 Akrylamid 

Fixační a vázací disperze 

 

Prop – 2 - enamid 
Karcinogen, 

mutagen 

 

1000 

 

1000 

25 Benzylbenzoát 

Rozpouštědlo textilních barev 

 

Ester kyseliny benzylbenzoátové 

 

Alergen pro 

kůži  

 

50 

 

50 

26   

Parafenylendiaminy 

Při výrobě textilních barviv 

1,4 – diaminobenzen  

Alergen - 

exémy 

 

20 

 

20 1,4 - fenylendiamin 

27  

Alkylfenoly a jejich 

etoxyláty, smáčedla 

Nonylfenoly – NP  

Toxické pro 

reprodukci 

 

100 

 

100 Oktylfenoly – OP 

Nonylfenoly a etoxyláty – NPE , NPEO 

Oktylfenoly a etoxyláty – OPE, OPEO 

28   Hydrazin, při výrobě 

barviv a elastanu 

 

Hydrazin 

 

 

 

 

 

Karcinogen 

 

1000 

 

1000 

Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky, 

případně její zkratka nebo chem.vzorec 

nebezpečnost Limit v mg/kg 

Děti < 3 ostatní 

29  Rozpouštědla       

   chloro – organická 

   

čisticí procesy textilií 

Tetrachloretylen  

Karcinogeny 

 

100 

 

100 Trichloretylen  -  TCE 

1,2,3 – trichlorpropan  - TCP 

30 Rozpouštědla 

organická 

rozpouštědla textilních barviv 

a tiskařských barev 

2 – etoxyetyl acetát  

Toxické pro 

reprodukci 

 

100 

 

100 2 – metoxyetanol  - EGME 

2 – etoxyetanol 

n,n – dimetylacetamid – DMAc 

Bis (2-metoxyetyl) eter 

31     MDA 
Surovina při výrobě barev 

 

4,4´ - metylendianilin  - MDA 
 

Karcinogen 

 

1000 

 

1000 

32     BHT 

antioxidant 

2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol  - BHT Karcinogen, 

toxický pro 

vodní 

živočichy 

 

 

100 

 

 

100 

 

Příloha č.  2:    Nebezpečné látky obsažené v kožených předmětech      
 

Platí až na níže uvedené výjimky stejná hodnocení a koncentrace jako ve výčtu nebezpečných 

látek, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Rozdíly proti příloze č. 1 jsou následující: 

 

 u skupiny 7 Polychlorfenoly  je měkčí limit ve výši 5 miligramů/kg 

 u skupiny 14 Veškerý šestimocný chrom je limit tvrdší ve výši 3 miligramy/kg 

 ve výčtu nebezpečných látek nejsou zahrnuty skupiny z přílohy č.1: 

                19  zpomalovače hoření 
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                12  veškerá rtuť a její deriváty 

                 28  hydrazin 

                 32  BHT 

 

 

Příloha č. 3:    Nebezpečné látky obsažené v sítotiscích a transferech 

 

Platí až na níže uvedené výjimky stejná hodnocení a koncentrace jako ve výčtu nebezpečných 

látek, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Rozdíly proti příloze č. 1 jsou následující: 

 

 nová je nebezpečná látka N-metyl-pyrolidon, toxický pro reprodukci, limit 1000 mg/kg 

 ve výčtu nebezpečných látek nejsou zahrnuty skupiny z přílohy č.1: 

7  polychlorfenoly 

8  dimetylfumarát 

9   insekticidy 

12 rtuť a její deriváty 

16    sloučeniny bóru 

                 19    zpomalovače hoření 

20 chlorované parafiny s krátkým řetězcem 

23 perfluorooktany 

24 akrylamid 

25 parafenyldiaminy            

                 28     hydrazin 

                 29     rozpouštědla chloroorganická 

                 31     MDA 

                 32     BHT 
 

 

Příloha č. 4:     Nebezpečné látky  obsažené v kovových doplňcích 
Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

Název konkrétní nebezpečné látky 

případně její zkratka nebo chem.vzorec 
 

nebezpečnost 

Limit v mg/kg 

sport 

<14 let 

ostatní 

1 Volný nikl 
Pokovení proti korozi 

 

Volný nikl   -  Ni 

 

Karcinonenní  

podezření 

0,5 

mikrogr

amu/cm

2/týden 

0,5 

mikrogr

amu/cm

2/týden 

2     Olovo a jeho 

sloučeniny 

ve slitinách, povrchové úpravy, 

pigmenty 

 

Veškeré olovo  - Pb  a jeho sloučeniny 

 

Karcinogenní, 

toxické pro 

reprodukci, 

bioakumulativní 

 

90 

200 

všechny  

mimo 

500 

recyklát 

Al 
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3     Arsen a jeho 

sloučeniny 

tvrdé slitiny s Pb, Cu, Au 

 

Veškerý arsen – As a jeho sloučeniny 

 

Karcinogenní, 

toxické 

 

25 

 

100 

8. Berylium a jeho 

sloučeniny 

V některých slitinách mědi 

 

Veškeré berylium – Be a jeho sloučeniny 

 

Karcinogenní, 

toxické, 

obtěžujíci 

 

1000 

 

1000 

9. Kadmium a jeho 

sloučeniny  
Při elektrolytické pokovování 

 

Veškeré kadmium – Cd a jeho 

sloučeniny 

Karcinogenní, 

toxické pro 

reprodukci, 

mutagenní 

 

23 

 

100 

10. Sloučeniny bóru  
  Mazadlo při svařování    

Kyselina boritá Karcinogenní, 

toxické pro 

reprodukci a 

vodní živočichy 

  Pro 

každý 

100 

 Pro 

každý 

100 
Anhydrid tetraborát sodíku –Na2B4O7 

Hydrátovaný tetraborát sodíku 

11. Sloučeniny 

kobaltu 
Pokovovací elektrolytické 

lázně 

Chlorid kobaltnatý Karcinogenní, 

toxické pro 

reprodukci a 

vodní živočichy 

 

 

130 

 

 

300 
Uhličitan kobaltnatý 

Diacetát kobaltu 

Dinitrát kobaltu 

Síran kobaltnatý 

8   Chrom VI mocný 

pokovení proti korozi 

 

Všechny sloučeniny šestimocného 

chrómu – Cr VI 

Karcinogenní,to

xický pro 

reprodukci 

 

0,2 

 

100 

9 Chlorované 

parafiny s krátkým 

řetězcem 
mazadla ve všech kovech 

 

SCCP   - uhlíkový řetězec 10 a 13 C 

 

 

 

 

 

Karcinogeny, 

toxické pro 

vodní 

organismy 

 

1000 

 

1000 

 

Skupina látek a jejich 

nejčastější užití v předmětu 

 

Název konkrétní nebezpečné látky 

případně její zkratka nebo chem.vzorec 

 

nebezpečnost 

Limit v mg/kg 

sport 

<14 let 

ostatní 

10    

 

Ostatní   migrující   

      kovy 

 

Pro všechny předměty, se 

kterými přicházejí do styku 

děti do 14 let např. inline, 

skatebordy, jízdní kola, hračky 

 

Hliník   - Al  

 

Karcinogenní 

dráždivé, 

způsobují 

nervové 

poruchy 

70 000 Nesled. 

Antimon  -  Sb 60 Nesled. 

Baryum   - Ba 1 000 Nesled. 

Chrom III mocný  - Cr 60 Nesled. 

Měď  - Cu 7 700 Nesled. 

Mangan  - Mn 15 000 Nesled. 

Rtuť  - Hg 60 Nesled. 

Nikl  - Ni 930 Nesled. 

Selen  -Se 460 Nesled 

Stroncium  -Sr 56 000 Nesled. 

Cín  -  Sn 180 000 Nesled. 

Zinek  - Zn 46 000 Nesled. 

Organotin – organo metalické sloučen. 12 Nesled. 
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Příloha č. 2 
Obr. 1 Společnost Gala a. s. 

 
Zdroj: http://www.gala.cz/ 

 

Obr. 2 Volejbalový míč profesionální kvality Pro Line – BV 5591 S 

 
Zdroj: http://www.gala.cz/volejbal/gallery/16 

http://www.gala.cz/
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Obr. 3 Beachvolejbalový míč profesionální kvality Smash Plus – BP 2013 S 

 
Zdroj: http://www.gala.cz/beachvolejbal/gallery/19 

 

Obr. 4 Míč na házenou profesionální kvality Liga Plus – BH 3025 L 

 
Zdroj: http://www.gala.cz/hazena/gallery/29 

 

http://www.gala.cz/beachvolejbal/gallery/19
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Příloha č. 3 


