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ABSTRAKT 

Nařízení REACH je současným legislativním nástrojem managementu rizik chemických 

látek, jehož cílem je zvýšit ochranu životního prostředí a zdraví. Před i po jeho uvedení 

v platnost bylo toto nařízení doprovázeno řadou rozporuplných diskusí a hodnotících 

studií, které se zabývají jeho efektivitou v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví, 

jeho dopady na průmyslovou sféru, konkurenceschopnost apod. Cílem disertační práce 

bylo zhodnotit, nakolik nařízení REACH zvyšuje ochranu životního prostředí a zdraví 

oproti původní legislativě a jak efektivně. Pro toto hodnocení byla stanovena kritéria, 

kterými byly jednotlivé principy, rámec a prvky obecného managementu rizik. Na základě 

hodnocení byl identifikován významný nástroj v rámci prvků managementu rizik, a to 

socioekonomická analýza, které byla následně v rámci disertační práce věnována speciální 

pozornost.  

Nařízení REACH naplňuje většinu principů managementu rizik chemických látek, vyjma 

principu integrace, kde bylo identifikováno, že prozatím nebylo úplně implementováno do 

všech předpisů vztahujících se na chemické látky. Naplňování rámce managementu rizik 

prozatím nelze zhodnotit, poněvadž implementace nařízení REACH je stále v procesu, 

tudíž nelze nyní adekvátně posoudit, zda je tento rámec naplněn nebo nikoliv. Z pohledu 

prvků managementu rizik jsou nastaveny všechny hlavní mechanismy pro efektivní 

naplnění tohoto managementu. Problematické se zdají být nástroje trvalého zlepšování, a 

to v případě nových nebezpečných vlastností, např. nanomateriálů. Dále pak z pohledu 

funkčnosti významných nástrojů pro naplnění jednotlivých prvků procesu managementu 

rizik, byla identifikována úskalí, a to v např. oblasti stanovování zdravotních nákladů 

z důvodu expozice toxickým látkám. Těmto úskalím by měla být v budoucnu věnována 

pozornost, aby byla zaručena dostatečná efektivita nařízení REACH. I přesto lze ale na 

závěr konstatovat, že nařízení REACH je oproti původnímu systému efektivnějším 

nástrojem managementu rizik chemických látek. 

Klíčová slova:  

REACH, nebezpečná chemická látka, management rizik, management rizik chemických 

látek, socioekonomická analýza, ochrana životního prostředí a zdraví 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

The REACH regulation is the current legislative tool of risk management of dangerous 

substances. The aim of the regulation is to increase the protection of the environment and 

human health. During the preparation, development and implementation, the regulation 

was followed by wide controversial discussions and evaluation studies focused on its 

effectivity for human health, the environment, its impact on the industry and 

competitiveness etc… The main aim of this thesis is to evaluate how much the REACH 

regulation has increased the protection for human health and the environment compared 

with previous regulation laws and how effectively. Therefore, new evaluation criteria were 

established to evaluate the regulation. Among these criteria belong the principles, structure 

and elements of general risk management. Based on the evaluation the most critical tool of 

regulation REACH was identified as socioeconomic analysis which in this thesis has 

demanded special attention. 

The regulation fulfils most of the principles of risk management except the principle of 

integration where it was identified that the regulation is not implemented into all relevant 

law related to chemical substances. The fulfilment of risk management structure wasn’t 

possible to evaluate because the implementation is still in progress. The main mechanisms 

of risk management process are set up within the elements. Problematic aspects were 

identified as the tools for continual improvement within the identification of new hazards, 

for example nanomaterials. Other problematic aspects were identified within the effectivity 

of some important elements of the risk management tools, specifically within the 

socioeconomic analysis and the evaluation of public health costs caused by the toxic 

substances. These pitfalls of regulation REACH should be given special attention and 

addressed in order for regulation REACH to be truly effective. Nevertheless, it can be 

stated that regulation REACH is an effective tool of risk management compared to 

previous system. 

Keywords:  

REACH, dangerous substance, risk management, risk management of dangerous 

substances, socioeconomic analysis, protection of environment and human health. 
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MOTIVACE 

Současný legislativní nástroj managementu rizik chemických látek, nařízení REACH, bylo 

doprovázeno řadou diskusí mezi zainteresovanými stranami (průmysl, nevládní organizace, 

vláda apod.) z pohledu jeho efektivity pro zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí. 

Byla publikována řada studií, jak během příprav, tak po uvedení v platnost, které převážně 

hodnotily dopady nařízení REACH, a to v peněžních jednotkách. Předmětem mnoha 

diskusí byl možný negativní dopad nařízení REACH na průmysl, zejména z hlediska 

zvýšených nákladů v důsledku jeho implementace, a také to, zda je REACH dostatečně 

účinným nástrojem zajištění bezpečného nakládání s chemickými látkami pokud jde o 

lidské zdraví a životní prostředí. Nejvíce kritizovaná byla otázka, zda nařízení skutečně 

přináší slibované benefity a zvyšuje ochranu lidského zdraví a životního prostředí, nebo 

zda s sebou přináší pouze zvýšení administrativních povinností s rostoucími náklady pro 

evropský průmysl, čímž by byla omezena jeho konkurenceschopnost. 

Motivací disertační práce tedy bylo zhodnotit efektivitu nařízení REACH v oblasti 

zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí za pomocí odlišné metody, než je 

kvantifikace benefitů, přinést tak nový pohled do této rozporuplné diskuse a podpořit 

anebo vyvrátit tvrzení zda je nařízení REACH efektivním nástrojem. 
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1. ÚVOD 

Chemické látky, ať už přírodní nebo syntetické (průmyslově vyráběné), jsou nedílnou 

součástí našeho života a jejich přínos pro společnost je neocenitelný. Prakticky neexistuje 

hospodářské odvětví, které v rámci svého provozu nevyužívá chemické látky.  

Environmentální politika Evropské unie (dále jen EU) v oblasti chemikálií nefungovala 

efektivně a nebyla schopna zajistit dostatečnou ochranu zdraví a životního prostředí [1], a 

to na všech úrovních od pracovníků ve výrobě až po běžného spotřebitele. Jako potvrzení 

tohoto výroku byl fakt, že přes 99 % celkového objemu látek [2], nacházejících se na trhu, 

nebylo podrobeno hloubkovému hodnocení jejich rizikovosti, co se týče lidského zdraví a 

životního prostředí, ačkoliv se mnoho z těchto chemikálií vyskytuje na pracovištích a ve 

spotřebitelském zboží denní potřeby (čistící výrobky, kosmetika, oblečení, počítače, apod.) 

[3],[4]. Dalším faktem bylo i nedostatečná prioritizace látek, které mohou svými 

nebezpečnými vlastnostmi významně ohrožovat zdraví a životní prostředí (např. látky 

vzbuzující významné obavy, nebo persistentní, bioakumulativní a toxické). 

Toto a mnoho dalších fakt vedlo k vývoji současného legislativního nástroje managementu 

rizik chemických látek - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 

18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, tzv. 

REACH [5]. Toto nařízení je současným hlavním legislativním nástrojem managementu 

rizik chemických látek v EU s cílem zajistit zvýšenou ochranu zdraví a životního prostředí 

za udržení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. 

Před vydáním tohoto nařízení i po jeho uvedení v platnost byla publikována řada studií, 

které se zabývaly hodnocením benefitů nařízení REACH pro zdraví a životní prostředí, 

jeho dopady na konkurenceschopnost, inovaci, průmysl a evropský trh jako takový [6]. Po 

jeho uvedení v platnost byly publikovány studie hodnotící efektivitu nařízení REACH 

v rámci konkurenceschopnosti evropského průmyslu, dopad na evropský trh apod. Další 

studie byly zaměřeny na zvýšení informovanosti o chemických látkách, a na to, zda se 

zvýšila efektivita řízení rizik chemických látek vůči zdraví a životnímu prostředí apod. 

Nařízení REACH tedy bylo hodnoceno z různých úhlů pohledu z hlediska jeho dopadů, 

především ve vyjadřování nákladů a benefitů v peněžních jednotkách. 
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Doposud žádná ze studií ale nebyla zaměřena na hodnocení nařízení REACH z hlediska 

naplňování jednotlivých principů a prvků managementu rizik, jehož nástrojem nařízení 

REACH bezpochyby je. Obecné principy a prvky managementu rizik jsou definovány 

v mezinárodní normě ISO 31000 o managementu rizik a v řadě dalších dokumentů. 

Z tohoto důvodu byla práce zaměřena na hodnocení toho, jak dalece nařízení REACH 

naplňuje jednotlivé části managementu rizik, zda obsahuje veškeré mechanismy a nástroje, 

kterými má být dosaženo efektivního řízení rizik apod., a dosáhnout tak cíle, zhodnocení 

nakolik nařízení REACH, jako současný legislativní nástroj managementu rizik, zvyšuje 

ochranu životního prostředí a zdraví.   
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2. CÍL PRÁCE A POUŽITÉ METODY 

Cílem disertační práce je zhodnotit, nakolik REACH, jako současný legislativní nástroj 

managementu rizik chemických látek, zvyšuje ochranu zdraví a životního prostředí.  

Řešení disertační práce směřovalo k potvrzení, resp. vyvrácení následující pracovní 

hypotézy: 

„Implementací požadavků nařízení REACH dochází ke zvýšení ochrany zdraví a životního 

prostředí oproti původnímu stavu (tj. stavu před účinností nařízení REACH)“. 

Ke splnění zadaného cíle vedly následující dílčí kroky:  

1. Analýza současného stavu problematiky se zaměřením na proces 

managementu rizik chemických látek, legislativní nástroje managementu rizik 

chemických látek a jejich historický vývoj od počátku průmyslové revoluce až 

po současnost. (viz kap. 2 - 5); 

2. Identifikace změn, které s sebou přináší nařízení REACH oproti předchozí 

právní úpravě managementu rizik chemických látek, z pohledu naplňování 

principů a prvků procesu managementu rizik chemických látek.(viz kap. 6) 

3. Analýza identifikovaných změn zaměřená na přínosy a potenciální negativa 

z environmentálního a socioekonomického pohledu (viz kap. 7 - 8); 

4. Případová studie vybraného konkrétního postupu požadovaného nařízením 

REACH, který bude v rámci analýzy (krok č. 3) identifikován jako kritický 

(viz kap. 9); 

5. Diskuse a závěrečné shrnutí výsledků disertační práce v širším kontextu 

managementu rizik chemických látek 

Metody a nástroje práce: 

Pro vypracování disertační práce byly využity následující metody a nástroje: 

- Literární rešerše - průzkum literatury a dalších zdrojů informací, jejich důkladná 

analýza a syntéza informací; 

- Logické metody  - analýza a syntéza, indukce a dedukce, abstrakce a konkretizace; 

- Případová studie 
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- Dotazníkové šetření 

- Simulační metoda – modelování expozice a rizik za pomoci nástrojů CHESAR, 

ECETOC TRA, PROAST 
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3. MANAGEMENT RIZIK CHEMICKÝCH LÁTEK 

Všechny činnosti, které lidská populace denně provádí, jsou doprovázeny řadou různých 

rizik. Dle charakteru lze tato rizika dělit např. na fyzikální, ekonomická, chemická apod. 

Neexistuje činnost, která by s sebou nepřinášela rizika. Aby tato rizika mohla být 

identifikována a efektivně řízena, byl vyvinut nástroj pro jejich řízení, management rizik. 

Ten je definován dle mezinárodní normy ISO 31 000 jako koordinovaná činnost vedoucí a 

řídící organizaci (tou může být i celá společnost) s ohledem na rizika. Tato mezinárodní 

norma stanovuje řadu principů, které je nutné naplnit, aby byl management rizik efektivní 

[7].  

V této disertační práci uvažovaná rizika jsou chemická rizika, která vznikají v rámci 

uvádění chemických látek na trh a při nakládání s nimi, proto tedy je v celé práci řešen 

management rizik chemických látek. Tato práce primárně vychází ze struktury 

managementu rizik stanovené v již zmiňované normě ISO 31000. V rámci nakládání 

s chemickými látkami byla vytvořena řada přístupů [8], převážně pro část hodnocení rizik, 

jež zahrnuje i vlastní terminologii, která naneštěstí není vždy kompatibilní s terminologií 

v normě ISO 31000. Platí však, že i když se nejedná o stejnou terminologii, procesně jsou 

jednotlivé kroky shodné. V případě zásadních terminologických rozdílů byla v práci 

dodržována terminologie přizpůsobená chemickým látkám s odkazy, do které procesní 

části managementu rizik definovaných v normě i s konkrétním označením dle normy daný 

procesní prvek spadá. 

Management rizik chemických látek je logický systematický proces skládající se 

z několika na sebe navazujících kroků, které je nutné splnit a provázat, aby bylo možné 

rozhodovat o efektivním řízení rizik, tedy principiálně o tom, zda rizika vyžadují úplné 

odstranění rizika eliminací zdroje nebezpečí nebo zda stačí snížení rizika na 

akceptovatelnou úroveň, popřípadě zda je vůbec potřeba provádět ochranná a preventivní 

opatření. Nebezpečné vlastnosti, kterými mohou chemické látky působit, jsou fyzikálně-

chemické, toxikologické a ekotoxikologické povahy v souladu např. s nařízením 

1272/2008 o klasifikaci, označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí. 

Mezi fyzikálně chemickou nebezpečnost lze zařadit výbušnost, hořlavost, oxidovatelnost 

atd. Toxikologická a ekotoxikologická rizika jsou např. vznik rakoviny, snížení plodnosti 

z důvodu expozice látkám toxickým pro reprodukci, toxicita pro vodní živočichy apod.[17] 
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Postupy pro tento management se liší v některých prvcích posuzování rizik fyzikálně-

chemických a toxických nebezpečných vlastností chemických látek. S ohledem na 

zaměření disertační práce je pozornost věnována pouze nebezpečnosti pro zdraví a životní 

prostředí (ŽP). Fyzikálně-chemická nebezpečnost je nad rámec řešení této práce. 

Management rizik se skládá z následujících základních částí: 

- Rámec managementu rizik  

- Proces managementu rizik 

přičemž v celém průběhu řízení rizik, tedy v každém jeho kroku, musejí být dodržovány 

definované principy managementu rizik. Aby byl management rizik účinný, je nutno 

postupovat dle těchto jeho základních částí a principů, které napomáhají k jeho 

efektivnímu uplatňování. Následující kapitoly (3.1 – 3.3) se podrobněji zabývají těmito 

částmi managementu rizik chemických látek. 

3.1. Principy managementu rizik chemických látek 

Obecným cílem managementu rizik chemických látek je nakládat s chemickými látkami 

takovým způsobem, aby rizika spojená s manipulací s nimi nijak významně neohrožovala 

lidské zdraví a životní prostředí. K dosažení tohoto cíle slouží jednotlivé principy, které 

byly postupným rozvojem společnosti vytvořeny ve vztahu k managementu rizik 

chemických látek, environmentální politice a udržitelnému rozvoji. Tyto obecné principy 

jsou následující: 

- Princip prevence – včasné provedení opatření, které zabrání poškození životního 

prostředí nebo zdraví [9];  

- Princip předběžné opatrnosti – určité činnosti by neměly být provozovány, jestliže 

jimi způsobené následky jsou nejisté a potenciálně nebezpečné [10]; 

- Princip snižování rizik u zdroje – minimalizace negativních vlivů přímo u zdroje 

rizik [11]; 

- Princip kritických zátěží – stanovení dávek nebo limitů, které nezpůsobí negativní 

vliv na zdraví nebo životní prostředí [11]; 
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- Princip využití nejlepších dostupných technologií (BAT) – hledání nejvhodnějších 

technologií, které jsou technicky a ekonomicky přijatelné a snižují rizika [11]; 

- Princip ekonomické odpovědnosti, tzv. internalizace externalit - případy, ve kterých 

činnost jednotlivců nebo společnosti způsobuje vyšší náklady u jiných spotřebitelů 

nebo výrobců, jsou nazývány negativními externalitami. Tyto negativní externality 

by měly být přeneseny na jejich původce a to takovým způsobem, že za pomocí 

ekonomické odpovědnosti je motivovat tyto externality snižovat do nejmenší 

možné míry [12]; někdy tento princip bývá charakterizován jako „poluter pays“ – 

znečišťovatel platí 

- Princip sdílené diferenciované odpovědnosti – stav životního prostředí se dotýká 

všech a tedy i odpovědnost za stav životního prostředí má každý (státní správa, 

samosprávní orgány, ekonomicky aktivní subjekty, veřejnost apod.) [11]; 

- Princip subsidiarity – rozhodovací kompetence by měly být posunuty na co nejnižší 

úroveň rozhodování, tedy co nejblíže problému a občanům [11]; 

- Princip integrace – požadavky na ochranu životního prostředí aplikovat do všech 

relevantních politik [13]; 

- Princip substituce – kde je to možné a ekonomicky únosné, měly by být látky nebo 

procesy nahrazovány bezpečnějšími [11]. 

Na základě těchto principů jsou tvořeny rámce managementu rizik, kterému se věnuje 

následující kapitola 3.2. 

3.2. Rámec managementu rizik chemických látek 

Rámec neboli struktura managementu rizik chemických látek napomáhá efektivně řídit 

rizika využitím procesu managementu rizik (kapitola 3.3) na různých úrovních a v rámci 

specifických kontextů. Rámec zajišťuje, aby informace o rizicích, získané z těchto procesů, 

byly přiměřeně hlášeny a použity jako základ při rozhodování a přidělování odpovědnosti 

na všech příslušných úrovních. Tento rámec je přizpůsobován specifickým potřebám 

managementu rizik chemických látek. Je to soubor prvků poskytujících základy a 

organizační uspořádání pro navrhování, implementování, monitorování, přezkoumávání a 

neustálé zlepšování managementu rizik [14]. 
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Nezbytnými prvky rámce pro řízení rizik, tedy i pro řízení rizik chemických látek, jsou (viz 

obrázek 1) [7]: 

- Mandát a závazek 

- Návrh rámce pro řízení rizik 

- Implementování managementu rizik 

- Monitorování a přezkoumávání rámce 

- Neustálé zlepšování rámce 

 

 

Obrázek 1 Rámec managementu rizik 

Mandát a závazek 

Zavedení managementu rizik chemických látek a zajištění jeho průběžné efektivnosti 

vyžaduje trvalý závazek ze strany organizace stejně jako strategické a důsledné plánování 

k dosažení závazku na všech úrovních. Organizací je v tomto kontextu myšlena 

zainteresovaná strana, která má odpovědnost nebo pravomoc tyto závazky vytvářet, kterou 

v souvislosti se zaměřením práce představuje Evropská Unie. Pro vytvoření závazků je 

nutné [7],[15]: 

- určit a přijmout politiku managementu rizik chemických látek; 

- určit indikátory výkonnosti managementu rizik; 
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- zajistit, aby cíle managementu rizik byly v souladu s cíli a strategiemi celého 

společenství; 

- zajistit shodu s dalšími zákony a zákonnými předpisy; 

- přidělit odpovědnosti na příslušných úrovních managementu rizik; 

- zajistit, aby managementu rizik byly přiděleny nezbytné zdroje; 

- zajistit, aby byl udržován a zachováván vhodný rámec managementu rizik. 

Návrh rámce pro řízení rizik 

Před zahájením navrhování a implementace rámce pro management rizik chemických látek 

je důležité vyhodnotit vnější a vnitřní kontexty v organizaci, které mohou významně 

ovlivnit samotný návrh rámce. Hodnocení kontextů v sobě zahrnuje sociální, kulturní, 

finanční, technologické ekonomické části, vztahy se zainteresovanými stranami a jejich 

vnímání a hodnoty apod. Dalšími kontexty mohou být politiky, cíle a strategie, které jsou 

k dispozici pro jejich dosažení, způsobilosti ve vztahu ke zdrojům a znalostem apod. [1], 

[7]  

Tyto rámce jsou po zvážení všech těchto kontextů (nebo je také lze označit jako faktory) 

začleněny do politiky managementu rizik, která jasně stanovuje cíle a závazky 

managementu, kvůli nimž byl tento rámec vytvořen. V rámci vytvořené politiky je nutné 

stanovit i odpovědnosti a pravomoci pro řízení rizik včetně zavádění a udržování procesu 

managementu rizik a zajištění přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti všech opatření. 

Odpovědnost a pravomoc za řízení rizik by měla být orientována na vlastníky rizik (tzn. 

jejich původce). Dále by měly být stanoveny odpovědnosti na všech úrovních 

managementu rizik a procesy pro měření výkonnosti a podávání informací o efektivním 

naplňování cílů managementu [7]. 

Při tvoření rámce řízení rizik (tedy nové politiky) je dále nutné zakomponovat nový rámec 

do veškerých postupů a procesů společenství tak, aby byl efektivní. To znamená, že tento 

rámec navazuje na ostatní činnosti a není od nich naprosto odtržen. Pro naplňování nové 

politiky nebo rámce je nutné zajistit dostatečné množství zdrojů. Mezi tyto zdroje lze 

zahrnout lidské zdroje (dovednosti, zkušenosti, odbornosti apod.), zdroje potřebné pro 

každý krok procesu managementu rizik chemických látek, metody a nástroje pro jejich 

naplňování, potřebný výzkum, programy výcviku apod. [7], [15]. 
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Nelze opomenout ani nastavení mechanismů pro komunikaci a hlášení se zainteresovanými 

stranami o naplňování procesu managementu rizik. 

Implementování managementu rizik 

Při implementaci rámce managementu musí být jasně stanovená strategie implementace, 

využití politiky a tento rámec musí být ve shodě i s jinými předpisy. Management rizik má 

být zaveden tak, aby zajistil, že proces bude uplatňován prostřednictvím plánu na všech 

příslušných úrovních a u všech funkcí organizace jako součást jejich postupů a procesů [7].  

Monitorování a přezkoumávání rámce 

Aby byla zajištěna efektivnost managementu, je nutno měřit pokrok vzhledem 

k původnímu plánu a pravidelně přezkoumávat zda jsou rámec, politika a plán 

managementu stále v souladu s původními cíli a přezkoumávat efektivnost samotného 

rámce [7], [15]. 

Neustálé zlepšování rámce 

Na základě výsledků monitorování a přezkoumávání rozhodnout o tom, jak by bylo možné 

zlepšit rámec, politiku a plán managementu rizik. Tato rozhodnutí by měla vést ke zlepšení 

managementu společenství a kultury managementu jako takové [7], [15]. 

3.3. Proces managementu rizik chemických látek 

Proces managementu rizik je dle normy [7] definován jako systematické uplatňování 

politik, postupů a zavedené praxe u činností sdělování, konzultování, stanovení kontextu a 

zjišťování, hodnocení, ošetřování, monitorování a přezkoumávání rizik (viz obrázek 2, 

který vychází z normy ISO 31000). V rámci managementu rizik chemických látek je 

v některých jeho krocích (prvcích) zaváděna jiná terminologie přizpůsobená pro chemické 

látky, oproti obecným popisům managementu rizik jako takového (definovaného v normě 

ISO). Týká se to konkrétně části posouzení vztahu dávka-účinek a hodnocení expozice, 

která je v normě definována jako analýza rizik a dále pak v managementu chemických 

látek používaný termín „řízení rizik“, jenž je v normě definován jako „ošetření rizik“. I 

když se na první pohled zdá, že se jedná o různé části managementu rizik, není tomu tak. 

Jedná se v podstatě o totožné kroky, pouze s různou terminologií a modifikovaným 

přístupem, který je přizpůsoben toxickým nebezpečným vlastnostem. 
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Obrázek 2 Proces managementu rizik chemických látek 

3.3.1 Stanovení kontextu managementu rizik 

Stanovení kontextu managementu znamená vymezení vnějších a vnitřních parametrů, které 

mají být zohledněny při managementu rizik a nastavení rozsahu platnosti a kritérií rizik pro 

politiku managementu rizik. Organizace pomocí stanovení kontextu vyjadřuje své cíle a 

určuje parametry, které mají být zohledněny při managementu rizik, a stanovuje rozsah a 

kritéria pro zbývající proces [7].  

Pro stanovení kontextu managementu rizik je nutné stanovit kritéria, která jsou použita pro 

vyhodnocení a ocenění významnosti rizik. Kritéria je nutné určit na začátku managementu 

rizik a měla by být kontinuálně přezkoumávána. Tato kritéria mohou být začleněna do 

požadavků stanovených v zákonech a předpisech, nebo od nich mohou být odvozena.  

Při stanovení kritérií rizik je důležité brát v úvahu následující faktory: 

- Povahu a typy příčin a následků, které mohou nastat, a jak je lze měřit; 

- Jak bude určena možnost výskytu; 

- Časový rámec možnosti výskytu nebo následky; 

- Jak stanovit úroveň rizik; 

- Názory zainteresovaných stran; 
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- Úroveň, do které se riziko stává přijatelné nebo tolerovatelné; 

- Zda by mělo být zohledněno i kombinování nebo znásobení rizik a pokud tomu tak 

je, jaké kombinace a jak by měly být zohledněny. 

3.3.2 Identifikace nebezpečnosti 

Smyslem identifikace nebezpečnosti je zjištění, zda látka může způsobovat negativní 

účinky na lidské zdraví, nebo životní prostředí. Cílem identifikace nebezpečnosti je 

zhodnotit významnost důkazů o možných nepříznivých účincích na zdraví člověka a 

životní prostředí na základě posouzení všech dostupných údajů o toxicitě a jejími účinky 

na zdraví nebo životní prostředí. Proces identifikace nebezpečnosti je navržen tak, aby řešil 

dvě otázky: zda a za jakých podmínek (při jaké dávce) může látka představovat riziko pro 

zdraví lidí nebo životní prostředí [8]. Nebezpečnost látky se může projevit však pouze 

tehdy, je-li organismus této látce vystavován (exponován).  

Identifikace nebezpečnosti je prováděna na základě hodnocení dat získaných z pozorování 

lidí (epidemiologické studie) nebo životního prostředí, z experimentálních studií na 

zvířatech (in vivo studie), na izolovaných orgánech nebo tkáních (in vitro studie), nebo dat 

získaných ze studií vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností (QSAR) [8], 

[16]. Další možností je získání informací od příbuzných látek na základě analogického 

přístupu (read across). 

Nebezpečnost chemické látky souvisí nejen s jejím toxickým účinkem, ale taktéž souvisí 

s množstvím, ve kterém se látka vyskytuje. Např. voda je zdravotně nezávadná pro lidský 

organismus, ale do určitého množství. Nebezpečnou se tedy může stát i relativně neškodná 

látka, která je vyráběná ve velkém množství a toto množství, může ovlivňovat významnost 

rizika s ní spojenou.  

V rámci identifikace nebezpečnosti lze látky dělit i dle úrovně jejich nebezpečnosti, a to 

na: 

a) látky, které mohou být rizikové až při vysokých množstvích, např. voda; 

b) látky, které jsou nebezpečné jen za určité expozice; 

c) látky, které mohou být vysoce nebezpečné již při malých koncentracích, např. 

chemické zbraně. 
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Na základě typu a úrovně nebezpečnosti jsou dále látky zařazovány do jednotlivých tříd a 

kategorií nebezpečnosti (tzn., jsou klasifikovány). Třídou nebezpečnosti je myšlena 

povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či pro životní prostředí, 

kategorií nebezpečnosti je míněno rozdělení každé třídy nebezpečnosti s upřesněním 

závažnosti nebezpečnosti [17]. Klasifikace nebezpečných vlastností chemických látek pak 

dále slouží pro sdělování rizika v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce až po 

konečného spotřebitele a zároveň informuje o úrovni nebezpečnosti dané chemické látky. 

3.3.3 Posouzení vztahu dávka-účinek 

Posouzení vztahu dávka účinek charakterizuje vztah mezi přijatou dávkou látky a 

výskytem nepříznivého účinku na zdraví nebo životní prostředí [8], [16].  

U většiny typů toxických účinků, tzv. prahových (tj. na specifický orgán, neurologické, 

reprodukční a vývojové), obecně platí, že existuje dávka nebo koncentrace, pod kterou 

nežádoucí účinek nenastane (tzn. práh). U ostatních typů toxických účinků, tzv. 

bezprahových, se předpokládá, že je vždy nějaká pravděpodobnost poškození na všech 

úrovních expozice - neexistuje žádná prahová hodnota. Tato vlastnost je typická např. pro 

karcinogenní látky  [8], [16].  

V případě látek s prahovým účinkem se tedy hledá míra dávky, při které nenastane 

negativní účinek. Většinou jsou to hodnoty no-observed-adverse-effect level (NOAEL), 

nebo lowest-observed-adverse-effect level (LOAEL).  

Pokud jsou k dispozici tyto dávky (tzn. údaje o jejich velikosti (převážně z toxikologických 

studií), lze z nich následně vyvozovat tzv. expoziční limity. Expoziční limity jsou dávky, 

při nichž by neměl nastat negativní účinek, a to jak pro zdraví lidí (pro pracovníky a 

obecnou populaci), tak i pro životní prostředí. Tyto limity se následně využívají při 

hodnocení (charakterizaci) rizika v porovnání s úrovní expozice. Hodnocení rizik a 

hodnocení expozice jsou věnovány následující kapitoly (3.3.4, 3.3.5). 

3.3.4 Hodnocení expozice 

Hodnocení expozice je proces měření nebo odhadování velikosti, frekvence a trvání 

expozice člověka chemické látce v prostředí, případně odhad budoucí expozice látkám, 
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které ještě v prostředí nejsou. Další složkou hodnocení je odhad velikosti, povahy a typu 

populace, která je dané látce vystavena. Hodnocení expozice obsahuje taktéž popis všech 

pochybností a nejistot, které jsou v odhadech obsaženy.  

Cílem posouzení expozice je především určit povahu a rozsah styku s chemickými látkami 

za různých podmínek [8]. Smyslem hodnocení expozice je zjistit, kdo je exponován danou 

látkou (expoziční scénář) a v jakém rozsahu (úroveň expozice).  

Výstupem hodnocení expozice je numerický odhad expozice nebo dávky, který se dá 

použít pro kvantifikaci rizika. Expozice potenciálně škodlivými faktory může vyústit 

v široké spektrum nežádoucích zdravotních účinků nebo účinků na životní prostředí 

počínaje poruchami funkcí, poškozením zdraví, nemocí až smrtí nebo trvalým poškozením 

složek životního prostředí. 

Existuje řada přístupů, kterými lze získat data ohledně úrovně expozice, a je možné je 

rozdělit na přímé a nepřímé. Mezi přímé metody získávání dat lze zahrnout měření 

koncentrací chemické látky v životním prostředí, osobní měření pracovní expozice, nebo 

stanovování biomarkerů v exponované populaci (např. metabolity látky v moči lidí apod.). 

Pro měření úrovně expozice obecné populace jsou využívány epidemiologické studie 

zaměřené na biomonitoring koncentrace již zmíněných biomarkerů. Mezi nepřímé metody 

získání dat patří například dotazníkové šetření, nebo odhady úrovně expozice pomocí 

modelů [16]. 

3.3.5 Hodnocení rizik 

Smyslem hodnocení rizika (nebo charakterizace rizika) je zjištění, zda daná expozice 

chemickou látkou představuje pro exponované organismy nebezpečí a především v jaké 

míře. Je určen na podporu řízení rizik tím, že poukazuje na zásadní vědecké důkazy a 

zdůvodnění o riziku, která jsou nutná pro následné rozhodování [8], [16]. 

Účelem charakterizace rizika je shrnutí všech dostupných údajů a informací získaných 

v předchozích krocích hodnocení rizik, které mohou přispět k posouzené míry a rozsahu 

rizika. Nutné je i posouzení kvalitativních závěrů – tedy závažnosti důkazů o 

nebezpečnosti určité chemické látky, diskuse údajů o vztahu dávky a odpovědi, které byly 
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použity pro odvození tolerovaného příjmu látky, včetně všech nejistot vstupujících do 

procesu hodnocení rizik. 

Podstatou charakterizace rizika je srovnání výsledků hodnocení expozice (expoziční 

dávky) s expozičním limitem (akceptovatelným množstvím dávky, při kterém by nemělo 

dojít k negativnímu účinku), viz následující vzorec č. 1 [18], [19].  

 

Charakterizace rizika =
úroveň expozice

bezpečná dávka
    

           (1) 

Výsledné RCR (risk characterisation ratio) znamená: 

● RCR > 1: Zvýšené riziko  

● RCR < 1: Přijatelné riziko 

Je-li úroveň expozice menší než akceptovatelné množství dávky (RCR ˂ 1) očekává se, je 

tato expozice natolik nízká, že se v exponované lidské populaci či životním prostředí 

nedostaví negativní účinek. Takto nízká expozice s sebou pravděpodobně ponese nízká 

rizika. V opačném případě, kdy je RCR > 1, hrozí zvýšené riziko pro zdraví nebo životní 

prostředí. 

Účelem hodnocení rizik je napomoci při rozhodování, založeném na výstupech z tohoto 

hodnocení, o skutečnosti, která rizika potřebují být řízena, a jaké mají být stanoveny 

priority pro implementaci řešení. Rozhodnutí mají vzít v úvahu širší kontext rizik a 

zahrnout zohlednění tolerování rizik dalšími stranami mimo organizaci, které mají z rizik 

přínosy. Rozhodnutí mají být provedena v souladu s požadavky zákonů a předpisů a 

s dalšími požadavky. Za některých okolností může hodnocení rizik vést k rozhodnutí 

provést další analýzu. Hodnocení rizik může rovněž vést k rozhodnutí neošetřit riziko 

žádným jiným způsobem než dosavadními zavedenými opatřeními. Takové rozhodnutí 

bude ovlivněno postojem společnosti k rizikům a k jejich akceptovatelnosti [7]. Taková 

situace většinou nastává při používání vysoce rizikových látek, které nelze nahradit 

bezpečnějšími látkami a kdy by riziko, které by vzniklo z jejich omezení, mohlo mít 
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závažnější charakter a dopady na společnost, než riziko vznikající z látky jako takové, 

např. použití ftalátů při výrobě leteckých motorů. 

3.3.6 Řízení rizik 

Řízení rizik zahrnuje výběr jedné nebo více možností pro změnu (modifikování) rizik a 

jejich zavedení. Řízení rizik lze shrnout do několika neustále se opakujících bodů. Tento 

cyklický proces zahrnuje [7]: 

- posuzování řízeného rizika; 

- rozhodování, zda je úroveň zbytkového rizika tolerovatelná; 

- pokud tolerovatelná není, je nutné vygenerování nového typu řízení rizika; 

- vyhodnocování efektivnosti řízení rizika. 

Možnosti pro řízení rizik se nemusí navzájem vylučovat nebo nemusí být vhodné za všech 

okolností. Možnosti mohou obsahovat [7]: 

- vyvarování se rizika rozhodnutím nezačínat s činnostmi nebo nepokračovat v 

činnostech, které dávají vzniknout riziku; 

- přijetí nebo zvýšení rizika za účelem dosáhnout příležitosti; 

- odstranění zdroje rizika; 

- změnu možnosti výskytu; 

- změnu následků; 

- sdílení rizika s jinou stranou nebo stranami; 

- zachování rizika na základě informovaného rozhodnutí. 

Výběr nejvhodnějších možností řízení rizik zahrnuje hledání vyváženého kompromisu 

mezi náklady a úsilím při implementaci v porovnání s přínosy a s ohledem na požadavky 

zákonů a předpisů a dalšími požadavky, jako např. sociální odpovědnost a 

socioekonomické dopady. Rozhodnutí mají rovněž vzít v úvahu rizika, která mohou 

zdůvodnit řízení rizik ekonomicky nezdůvodnitelných, jako např. závažná rizika (vysoce 

negativní následky), ale nízká rizika (kvůli velmi malé možnosti výskytu). Při výběru 

možností řízení rizik je nutné zvážit hodnoty a názory zainteresovaných stran a 
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nejvhodnější způsoby, jak s nimi komunikovat. Tam, kde mohou mít možnosti řízení rizik 

dopad na jiná rizika vznikající pro zainteresované strany nebo společnost jako takovou, je 

nutné tato rizika zvážit při rozhodovacím procesu. Z toho jasně vyplývá, že řízení rizik 

může samo o sobě vnést nová rizika. Pro zajištění toho, aby opatření zůstala efektivní, 

musí být nedílnou součástí plánu řízení rizik i monitorování.  

Pro řízení rizika je nutné procesy managementu diskutovat s příslušnými zainteresovanými 

stranami. Osoby, které rozhodují, a další zainteresované strany mají mít povědomí o 

původu a rozsahu zbytkových rizik, která zůstanou po jeho řízení.  Zbytková rizika mají 

být dokumentována, monitorována a přezkoumávána, a kde je to vhodné, dále ošetřena.  

Konečné řízení rizik je ovlivňováno řadou faktorů, mezi které lze začlenit politická 

rozhodnutí, socioekonomické hodnoty, technickou proveditelnost, trvání a závažnost 

rizika, to jaká skupina obyvatel nebo složky životního prostředí jsou ohrožená, apod. Tyto 

faktory lze obecně považovat za širokou paletu prvků, které mají vliv na konečné 

rozhodnutí a zapracování do environmentální politiky [8]. Tato rozhodnutí jsou většinou 

zakomponovány do legislativních předpisů a musí být povinně dodržovány. Jsou to tzv. 

nedobrovolné legislativní nástroje managementu rizik chemických látek. Poněvadž 

figurují v tomto managementu i jiné druhy nástrojů, bude jim věnována pozornost 

v kapitole 4. 

3.3.7 Komunikace a konzultace 

Komunikace a konzultace se zainteresovanými stranami musí být uskutečňována během 

všech stádií procesu managementu rizik chemických látek. Je nutno se zaměřit na oblasti 

týkající se vlastních rizik, jejich příčin, jejich následků (pokud jsou známy) a opatření, 

která by měla být přijata k jejich řešení.  

Komunikace a konzultace se zainteresovanými stranami jsou nutné pro zajištění toho, aby 

kompetentní autority s odpovědností za implementaci procesu managementu rizik a 

zainteresované strany rozuměly, na jakém základě byla učiněna rozhodnutí a důvodům, 

proč jsou požadovány některé činnosti. Zájmy zainteresovaných stran by měly být 

pochopeny a vzaty v úvahu.  
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Komunikace má zároveň zajistit, aby byla rizika vhodně identifikována a mohly být 

nashromážděny expertízy z různých oblastí pro hodnocení rizik. Dále by měla napomáhat 

k tomu, aby při určování kritérií rizik a při vyhodnocování rizik byly vhodně zváženy 

různé pohledy. Komunikace a konzultace se zainteresovanými stranami je důležitá, protože 

jejich úsudky o rizicích jsou založeny na jejich vnímání rizik. Tyto představy se mohou 

lišit vzhledem k rozdílům v hodnotách, potřebách, domněnkách, přístupech a zájmech 

zainteresovaných stran. Protože jejich názory mohou mít významný dopad na konečná 

rozhodnutí, mají být představy zainteresovaných stran identifikovány, zaznamenány a 

zohledněny v procesu rozhodování [7]. 

3.3.8 Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumávání jsou součástí procesu managementu rizik a zahrnují 

pravidelné kontroly a vyhodnocování efektivity managementu rizik. Monitorování a 

přezkoumání mají zahrnovat všechny aspekty procesu managementu rizik pro účely [7]: 

- zajištění, že opatření jsou efektivní a účinná jak v návrhu, tak i při jejich 

implementaci; 

- získání dalších informací pro zlepšení posouzení rizik; 

- analyzování a poučení se z události, změn, trendů, úspěchů a chyb; 

- rozpoznání změn ve vnějším i vnitřním kontextu, včetně změn kritérií rizik a rizik 

samotných, které mohou vyžadovat revizi ošetření rizik a priorit. 

Výsledky monitorování a přezkoumávání mají sloužit jako vstup pro přezkoumání rámce 

managementu rizik.  

3.4. Zainteresované strany v managementu rizik chemických látek 

Do procesu managementu rizik chemických látek vstupuje i řada zainteresovaných stran, 

tj. osob nebo organizací, které mohou mít vliv na rozhodnutí nebo činnost. Tato rozhodnutí 

či činnosti mohou být zainteresovanými stranami ovlivňována, nebo se může zdát, že je 

rozhodnutím nebo činností ovlivňována v managementu rizik chemických látek [7].  
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Mezi tyto zainteresované strany patří např. výrobci chemických látek a jejich následní 

uživatelé (tzn. průmysl), zaměstnanci, nebo průmyslové svazy hájící zájmy průmyslu, 

mající profit z používání látky. Dále to může být obecná populace, která je exponována 

látkami a platí daň za tuto expozici v podobě tzv. negativních externalit. Významnou roli 

zde hrají nevládní organizace, které se snaží hájit zájmy veřejnosti a bránit životní 

prostředí jako takové. Vědecká sféra má v tomto procesu významný podíl, a to především 

z pohledu přinášení nových poznatků o rizicích chemických látek a vytváření různých 

nástrojů pro to, aby mohly být relevantní informace získány za předpokladu, že úplně 

chybí. Vědecká sféra by měla hrát nezaujatou roli.  

Další významnou zainteresovanou stranou je vláda, která musí učinit konečné rozhodnutí a 

zvážit všechny různé dopady tohoto rozhodnutí apod. Samozřejmě to nejsou jediní zástupci 

tohoto velice komplikovaného řetězce, mezi další lze zahrnout média, pojišťovny, odbory 

apod. Všechny výše uvedené strany se podílí na tomto procesu přímo (přímo ho ovlivňují) 

nebo nepřímo. Vztahy zainteresovaných stran se mohou lišit, co se týče jejich požadavků a 

cílů a všechny jsou v konfliktní situaci při prosazování vlastních zájmů.  
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4. NÁSTROJE MANAGEMENTU RIZIK CHEMICKÝCH LÁTEK 

Nástroje environmentální politiky patří mezi formalizované prostředky, jež jsou 

v environmentální politice používány k dosažení vytýčených cílů v ochraně životního 

prostředí. Ve srovnání s ostatními prostředky environmentální politiky, jako jsou 

koncepce, plány, proklamační programy a strategie, které působí v oblasti plánování a 

vytyčují základní trendy, způsoby postupu a krátkodobé či dlouhodobé cíle, jsou nástroje 

konkrétní metody nebo postupy, jež subjekty buď používají anebo jsou jimi ovlivňovány s 

cílem změnit chování a činnosti tak, aby se snížil negativní dopad jejich aktivit na životní 

prostředí [20].  

Nástrojem managementu rizik chemických látek je jakýkoliv prostředek, díky kterému je 

uplatňováno řízení rizik. S pomocí nástrojů jsou naplňovány jednotlivé prvky procesu 

managementu rizik chemických látek.  

Z hlediska vymahatelnosti nebo motivace pro jejich zavádění existují čtyři hlavní skupiny 

nástrojů. Nedobrovolné nástroje používají právní předpisy, tedy stanovenou povinnost. 

Ekonomické nástroje motivují znečišťovatele ke snížení dopadů na ŽP pomocí různých 

ekonomických mechanismů. Dobrovolné přístupy, kterými se podniky prezentují jako 

subjekty zamezující poškození ŽP, využívají nepřímo ovlivnění spotřebitelů. Řízení a 

plánování je velice aktuální skupinou nástrojů, která používá systém kontrol a auditů 

k dosažení lepších výsledků a omezení vlivu na ŽP.  

Jednotlivé typy nástrojů managementu rizik chemických látek jsou detailně popsány 

v následující kapitole. 

4.1. Typy nástrojů managementu rizik chemických látek 

4.1.1 Dobrovolné nástroje 

Dobrovolné přístupy 

Dobrovolné přístupy jsou aktivity nad rámec stávající legislativy v ochraně ŽP a zdraví. 

Jsou to jednostranné závazky znečišťovatelů nebo vyjednané dohody. U jednostranných 

závazků podnik vypracovává plán, jak co nejefektivněji provádět činnost a co nejméně 

zatěžovat životní prostředí a dobrovolně jej implementuje do své podnikové politiky. U 
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vyjednaných dohod se schází podnik a veřejná autorita (např. ministerstvo či nevládní 

organizace – dále jen NGO - apod.) a společně dohodnou podmínky splnění. Jestliže 

podnik naplní stanovené cíle dle stanoveného harmonogramu, druhá strana se potom 

zavazuje, že nepřijme opatření vedoucí k penalizaci podniku (např. environmentální daň, 

veřejná kampaň apod.).  

Příkladem dobrovolného přístupu může být např. celosvětová iniciativa chemického 

průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti Responsible Care. Cílem 

iniciativy Responsible Care je průběžné zlepšování výsledků v těchto uvedených 

oblastech. Tohoto cíle je dosaženo především tím, že vyhovuje legislativním a regulačním 

předpisům, zachází i nad jejich rámec a že jsou přijímány dobrovolné iniciativy založené 

na spolupráci s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible Care je etickou 

normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je 

zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života [21].  

Řízení a plánování 

Do této skupiny nástrojů managementu rizik chemických látek patří především 

environmentální manažerské systémy (EMAS a ISO 14 000, OHSAS 18 000), jež 

zohledňují dopad na ŽP. Systém řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí je 

součástí celkového systému řízení podniku, který zahrnuje organizační strukturu, způsoby 

rozdělení odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje pro stanovení a zavedení podnikové 

politiky ŽP. Podniky k zavedení uvedeného progresivního systému řízení přistupují 

dobrovolně a na vlastní náklady zejména proto, že podporuje jejich exportní schopnost 

uplatnit se v mezinárodní konkurenci [22]. 

Tyto nástroje se ale někdy mohou stávat i nedobrovolnými, a to z důvodu požadavku 

odběratele, který si stanovuje podmínku, že pokud nejsou výše jmenované normy 

implementovány do výrobní společnosti, nebude nadále produkty odebírat. 

4.1.2 Nedobrovolné nástroje 

Legislativní nástroje 

Legislativní nástroje patří mezi nejstarší nástroje, které byly použity k ochraně životního 

prostředí a zdraví. Regulace úrovně znečišťování ŽP a pracovního prostředí je prováděna 
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ze strany státu formou zákazů, povolení, licencí, limitů a výrobkových standardů. Státní 

aparát provozuje kontrolní činnost, zda znečišťovatelé dodržují stanovená opatření. 

Výhodou těchto nástrojů je, že platí pro všechny znečišťovatele, čímž by mělo být 

dosaženo spolehlivého chování původců rizik. Nevýhodou je uniformní stanovení 

jednotlivých regulací pro všechny, bez ohledu na náklady spojené s jejich dosažením. 

Jedná se tedy o snížení rizika za každou cenu [13]. 

4.1.3 Ekonomické nástroje  

Ekonomické nástroje využívají tržních mechanismů k dosažení stanovených cílů. Tyto 

nástroje nemusí být vždy pro jednotlivé subjekty závazné, jako je tomu v případě 

legislativy. Poskytují tedy určitý prostor pro rozhodování [11], [13].  

Mezi nejdůležitější ekonomické nástroje patří poplatky za znečišťování ŽP (znečištění 

ovzduší, vypouštění odpadních vod, ukládání odpadů apod.), poplatky za využívání 

přírodních zdrojů (odběr vody, vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, kácení dřevin 

atp.), finanční úlevy, daně, daňové úlevy, sankce (např. pokuty), finanční podpory (granty, 

dotace, výhodné půjčky apod.) a v neposlední řadě obchodovatelná emisní povolení.  

S ohledem na zaměření disertační práce jsou legislativní nástroje dále rozebrány detailněji. 

Zvýšená pozornost je věnována samotnému nařízení REACH (viz kap. 5).  

Cílem následující kapitoly 4.2 je popsat historický vývoj tohoto nástroje a jaké podněty 

ovlivňovaly tento vývoj. 

4.2. Legislativní nástroje managementu rizik chemických látek a jejich 

historický vývoj 

Významné změny v oblasti managementu rizik chemických látek přinesla průmyslová 

revoluce z důvodu výrazného nárůstu produkce chemických látek a jejich negativních 

účinků, které se začaly projevovat buď hned při výrobě, nebo až po dlouhém období. 

Regulace chemických látek se vyvíjela jako postupné větvení procesu managementu rizik 

na základě negativních zkušeností při jejich manipulaci, výrobě, používání apod. [23]. 

První zákony regulující podmínky při nakládání s chemickými látkami vznikaly na národní 

úrovni a bez větší mezinárodní koordinace. Mezi prvními byly vytvořeny právní předpisy 
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pro profesionální expozici a to na mezinárodní úrovni. Důvodem vzniku byly manifestace 

nespokojených dělníků, kteří byli exponováni bílému fosforu při výrobě zápalek. Od 

vynálezu zápalek na počátku devatenáctého století se začaly objevovat otravy fosforem. 

Profesionální otravy byly v druhé polovině devatenáctého století velmi časté. Za velkého 

utrpení umírala v té době asi jedna pětina otrávených a u těch exponovaných osob, kteří 

přežili, zanechala těžší otrava následky1. V Evropě se v tomto období konalo několik 

konferencí zabývajících se touto problematikou, jejichž výsledkem bylo přijetí dvou 

mezinárodních úmluv na Mezinárodní konferenci v Bernu 1906. Tato konference byla 

zorganizována ze strany nespokojených dělníků. První úmluva zakazovala noční práci 

žen v průmyslu a druhá použití bílého fosforu při výrobě zápalek [24].  Od doby 

podepsání konvence o zákazu výroby a importu zápalek s bílým fosforem byly otravy 

fosforem vzácné. Na dalších společných mezinárodních standardech se státy nebyly 

schopny shodnout, protože se lišily stupněm rozvoje, charakteristikami svého hospodářství 

a svými zájmy. Sdílenou obavou naopak bylo, že přijetí pracovních standardů bude 

znamenat snížení konkurenceschopnosti [25]. 

V období let 1910 až 1914 byl poprvé použit benzen jako rozpouštědlo v gumárenském 

průmyslu. Výše jeho výroby byla podněcována první světovou válkou, kde byl použit při 

výrobě výbušnin. Po válce došlo k rozšířenému použití benzenu jako rozpouštědla 

v kožedělném průmyslu, na výrobu pryže, lepidla, barev, povlaků, automobilové výroby 

apod. Tato expanze v průmyslovém použití s sebou nesla zvýšený počet hlášených případů 

aplastické anémie (chudokrevnost). Někteří jedinci umírali během několika týdnů po 

zahájení práce [26]. Na tento fakt poukazovaly výzkumy lékařů, kteří publikovali fakta o 

vlivu benzenu na lidské zdraví již od roku 1897 [27]. Bohužel tlak průmyslu a jeho 

přesvědčování regulátora, že situace s benzenem není tak závažná, oproti námitkám ze 

strany lékařů, byl mnohem silnější. Důvodem, proč tak dlouho trvalo, než byl vydán 

předpis regulující podmínky expozice benzenu, byla jeho technická aplikovatelnost 

v široké škále průmyslových odvětví a velice nízká pořizovací cena. Až v roce 1971 byla 

přijata Úmluva o ochraně před nebezpečím otravy benzenem, kdy bylo omezeno použití 

benzenu anebo výrobků, které obsahují více než 1% benzenu [28]. Výjimky byly 

                                                           
1 Bílý fosfor je samozápalný, působí destrukce tkání a těžce se hojící popáleniny; narušuje metabolismus 

cukrů, tuků i bílkovin; brání též ukládání glykogenu v játrech; poškozuje játra, ledviny a nervovou soustavu; 

při chronické otravě dochází k poškozování kostí.   
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stanovené pouze pro uzavřené systémy nebo situace, kdy byly dodrženy preventivní 

přístupy např. respirátory. Tato úmluva podporovala nahrazování benzenu méně 

škodlivými látkami a přípravky, kontrolu a monitoring pracoviště a pracovníků, kteří s ním 

přicházejí do styku  [28]. 

Olovo bylo ve formě tetraethylolova přidáváno do pohonných hmot jako aditivum, čímž 

docházelo ve značné míře k jeho uvolňování do životního prostředí v podobě výfukových 

plynů. V důsledku smrti 11 pracovníků exponovaným tetraetylolovu při jeho výrobě a 

desítek dalších, upozorňovaly orgány veřejného zdraví na možná rizika, že by tato látka 

mohla být významným zdrojem rizika pro zdraví velké části obyvatelstva exponováno 

z životního prostředí. Včasné varování orgánů veřejného zdraví nebylo vyslyšeno. Průmysl 

ujistil vědeckou obec a veřejnost, že žádné nebezpečí nehrozí [29]. Průmysl se obhajoval 

tím, že množství olova emitovaného do ovzduší z dopravy ve výfukových plynech je příliš 

malé na to, aby mohlo poškodit zdraví exponované populace. Dále pak poukazoval na to, 

že neexistují žádné průkazné důkazy o tom, že by tomu tak bylo (že by emitované olovo 

mělo negativní dopady na lidské zdraví). Naopak se průmysl obrátil proti těm, kdo tvrdili, 

že olovo by mohlo mít negativní účinky na zdraví a ohrazoval se tím, že neměli právo 

zasahovat do jejich aktivit a že svými reakcemi jen docílí zpomalení vývoje 

v technologiích a poškodí tak i budoucí generace. Bylo relativně obtížné přijmout zásadní 

fakt, že pokrok s sebou nese i pravděpodobně nevyhnutelné riziko. Docházelo k relativně 

významnému tlaku na vládní představitele, že by neměla být dávána přednost průmyslu 

v otázkách veřejného zdraví a že by důkazní břemeno mělo být kladeno na společnosti, 

které toto riziko svojí činností přinášejí. Trvalo 80 let, než bylo používání olovnatého 

benzínu zakázáno. Důvodem byla opět ekonomická výhodnost suroviny a výrazný tlak a 

lobbing ze strany průmyslu [29]. 

Teprve od roku 1950 se začínaly vyvíjet aktivity k obezřetnějšímu přístupu k chemickým 

látkám na základě vědeckých poznatků, které deklarovaly různé toxické vlastnosti 

chemických látek, což bylo spojeno s rozvojem toxikologie jako vědní disciplíny. Tento 

projev byl zejména v oblasti regulace karcinogenních látek a potravinových doplňků. I 

když docházelo k rozvoji vědní disciplíny, regulace se většinou vztahovaly na látky, u 

kterých byly již potvrzeny negativní účinky v rámci nakládání s nimi [30]. 
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Po ukončení druhé světové války byla vytvořena Organizace spojených národů (OSN), 

díky které vznikly specializované organizace (agentury): Organizace pro výživu a 

zemědělství (Food and Agriculture Organization, FAO), Mezinárodní organizace práce 

(International Labour Organization, ILO), Světová zdravotnická organizace (World Health 

Organization, WHO) a jiné. Tyto mezivládní organizace byly aktivní v rozvoji a zavádění 

dohod a programů, které přímo či nepřímo oslovily široké spektrum problémů vznikajících 

na základě působení chemických látek. Světové organizace FAO a WHO se na počátku své 

existence zabývaly převážně chemickými látkami, a to pesticidy. Jejich hlavní snahou bylo 

zvýšení používání DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenyl)etan) [31]. Až počátkem 60. let 

se snaha o používání se změnila na snahu o eliminaci používání DDT, a dále i toxafenu 

dieldrinu či heptachloru, což bylo podníceno vydáním knihy americké ekoložky Rachel 

Carsonové – Tiché jaro (Silent spring) v roce 1962 [32]. Vydaná kniha vyvolala vlnu 

pozitivních i negativních emocí. Většina recenzí byla sice pozitivních, ale autorka byla 

velmi tvrdě kritizována zejména chemickým průmyslem. Mezi prvními reagovaly úřady 

USA a skandinávských zemí, kde se již projevily ekologické a zdravotní dopady. 

Počátkem 70. let některé státy zakázaly nebo omezily výrobu a používání určitých látek. 

Zákaz a omezení výroby se týkal nejdříve pouze  DDT, rtuti a polychlorované bifenyly 

(PCB). S postupem času a dle zkušeností a postupně získaných poznatků byla stále větší 

pozornost zaměřována na toxické účinky chemických látek a na jejich stále nižší 

koncentrace v prostředí, které ho negativně ovlivňují.  

Během let 1970 až 1980 vyvstala obava, že populace té doby a budoucích generací může 

být ovlivněna těmito expozicemi. Největší pozornost byla zaměřena na látky, které jsou 

dnes známé jako perzistentní, toxické a bioakumulativní [28]. V podstatě se řešily látky 

jednotlivě, případ od případu. V průběhu narůstání výroby chemických látek a jejich 

uvádění na trh bylo vyžadováno stanovení priorit regulačních snah umožňující ošetření 

rizik u látek, které byly považované za nebezpečné. Tyto priority se vyvíjely na základě 

společenského chápání problematiky životního prostředí, kde se pomalu ukazovala rizika 

v podobě perzistentních, bioakumulativních a toxických vlastností chemických látek, 

karcinogenů, mutagenů apod. [30]. 

Nejdříve se regulace začala vyvíjet v oblasti zdravotních rizik. Environmentální aspekty 

nebyly řešeny v rámci regulací, až do roku 1979, kdy došlo k rozvoji ekotoxikologie jako 
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vědní disciplíny. Relativně pozdní úvahy o vlivech chemických látek na životní prostředí a 

možnosti expozice člověka z životního prostředí zapříčinily jistou nejednotnost 

regulativních předpisů na dva samotné subjekty, a to nařízení o kontrole rizik pro zdraví 

z působení chemických látek a jejich omezení a regulace v oblasti životního prostředí 

zaměřená na kontrolu emisí chemických látek ve vztahu k výrobě prostřednictvím 

normativních předpisů [33]. 

Politického průlomu bylo dosaženo na konferenci OSN o životním prostředí ve 

Stockholmu v roce 1972 ustavením tzv. Stockholmské deklarace (v roce 2001 podepsána 

Stockholmská úmluva) [34]. Tato konference byla první aktivitou zaměřenou na otázky 

znečištění životního prostředí chemickými látkami a environmentální otázky.  

V devadesátých letech docházelo k zásadním impulsům pro budoucí změny v chemické 

legislativě. Byla provedena revize právních předpisů z oblasti chemických látek, která 

poukázala na fakt, že stávající podoba legislativy není schopna dostatečně ochránit zdraví 

lidí a životní prostředí. Důvodem bylo neustálé přizpůsobování se technickému pokroku a 

novelizace jednotlivých směrnic, které se ve finální podobě staly zmatečné a nedostatečné. 

Na základě těchto závěrů z přezkumu původní legislativy vyvstala jasná potřeba vytvořit 

jednotný legislativní nástroj, který bude efektivně řídit nakládání s chemickými látkami. 

Proto byly vytvořeny nové povinnosti pro uvádění látek na trh. Vzhledem k tomu, že již na 

trhu bylo velké množství látek a nebylo možné aplikovat nová pravidla na tyto látky, byly 

tyto látky rozděleny do dvou skupin a to na „existující látky“, které byly uváděny na trh do 

roku 1981 a „nové látky“ uváděné na trh od roku 1981, na které se již vztahovala nová 

legislativa. 

Původní legislativa v oblasti chemických látek byla založena na platnosti čtyř základních 

právních dokumentů Evropských společenství (ES): 

- Směrnice Rady 67/548/EHS z 27. června 1967 o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. 

- Směrnice Rady 1999/45/ES z 31. května 1999 o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. 

- Nařízení Rady 793/93/EHS z 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik 

existujících látek. 
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- Směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se podmínek výroby, uvádění na trh a používání některých 

nebezpečných látek a přípravků. 

Za základní princip původní legislativy chemických látek lze považovat požadavek, aby na 

trh zemí ES byly uváděny chemické výrobky s prověřenými vlastnostmi. Pokud tyto látky 

mohly být některými svými fyzikálními, chemickými nebo biologickými vlastnostmi 

nebezpečné pro zdraví lidí nebo pro životní prostředí, měly by být při uvádění na trh 

zabaleny a označeny tak, aby nakládání s nimi bylo bezpečné.  

V roce 1979 byla proto přijata směrnice 79/831/EHS (šestá změna směrnice  67/548/EHS 

[35]), kterou byla společně k povinnostem klasifikace, balení a označování chemických 

látek uváděných na trh stanovena povinnost notifikace chemických látek uváděných na trh 

u správních úřadů v jednotlivých členských zemích. Notifikované látky byly zapisovány do 

seznamu ELINCS (European List of Notified Chemical Substances), vedeného na úrovni 

ES. Součástí písemných podkladů pro notifikaci byly i protokoly o zkouškách vlastností 

notifikované látky a studie hodnotící její rizikovost v očekávaných situacích jejího 

budoucího používání. Rozsah požadovaných zkoušek a podrobnosti studie rizikovosti látky 

byly závislé na množství látky, které by mělo být osobou notifikující látku uváděno na trh 

(10 – 100 kg/rok; 100 – 1000 kg/rok; 1 – 100 t/rok, 100 – 1000 t/rok; více než 1000 t/rok). 

Jelikož uplatnění požadavku na důkladné zjišťování vlastností chemických látek 

uváděných na trh v době vzniku požadavku na notifikaci látek uváděných na trh a na 

hodnocení jejich rizik pro zdraví a pro životní prostředí bylo spojeno s obavami, že není 

možné takovýto úkol v reálném čase z ekonomických důvodů a z důvodů nedostatečné 

kapacity odborných pracovišť zvládnout, byly látky uváděné na trh tehdejších zemí 

Evropského hospodářského společenství v době od 1. ledna 1971 do 18. září 1981 

s výjimkou polymerů, zapsány do seznamu EINECS (European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances).  

Aby nezůstávala obrovská skupina chemických látek, zapsaných v seznamu EINECS (dnes 

100 106) a látky splňující kritéria pro zařazení do seznamu NLP (Látky nepovažovány za 

polymery) mimo pozornost správních institucí Společenství, vydala Rada ES v roce 1993 

nařízení č. 793/93 [37], kterým byly stanoveny požadavky na sběr, oběh a dostupnost 
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informací o existujících látkách a na hodnocení rizik existujících látek pro člověka a pro 

životní prostředí. 

Nařízením byla stanovena povinnost všem výrobcům působícím na území Společenství a 

všem dovozcům dovážejícím chemické látky jako takové nebo jako složky přípravků 

oznámit stanoveným postupem všechny látky zapsané v seznamu EINECS, uvedené na trh 

v množství vyšším než 1000 t/rok. Oznámit se měly nejen údaje identifikující látky a 

osoby, které je uvádějí na trh, ale i údaje o množství, klasifikaci, očekávaných způsobech 

použití, údaje o jejich fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických 

vlastnostech a údaje o mobilitě a osudu látky v životním prostředí. Výrobci a dovozci 

oznamovaných látek byli povinni vynaložit veškeré přiměřené úsilí při získávání informací 

o vlastnostech látek, ale nebyli povinni provádět za účelem získávání nových informací 

další zkoušky. 

Od roku 1976, kdy byla vydána směrnice 76/769/EHS [38], platí v Evropských 

společenstvích jednotné omezující požadavky regulující podmínky uvádění na trh a 

používání významně rizikových látek a přípravků, uvedených v příloze této směrnice. 

Příloha směrnice byla po celou dobu od jejího vzniku průběžně upravována a doplňována. 

Obsahovala téměř úplné zákazy uvádění úzké skupiny látek na trh (azbest, PCB, náhrady 

PCB), i mírněji formulované podmínky omezující používání stanovených látek jen 

k určitým účelům, omezení obsahu některých látek ve výrobcích prodávaných veřejnosti, 

zvláštní požadavky na balení a označování některých látek při jejich uvádění na trh apod. 

V roce 1992 se uskutečnil v Rio de Janeiro Summit Země – historické setkání, které 

přispělo k celosvětovému rozšíření myšlenky udržitelného rozvoje. Na Summitu byl 

schválen akční plán pro dosažení udržitelného rozvoje v 21. století, tzv. Agenda 21 [3], [4]. 

Ve vztahu k managementu chemických látek byly v Agendě 21 definovány následující 

programové oblasti, které měly být řešeny pro dosažení environmentálně šetrnějšího 

nakládání s toxickými látkami v souladu s principy udržitelného rozvoje a zlepšování 

kvality života lidstva: 

a) rozšíření a urychlení mezinárodního posuzování chemických rizik; 

b) harmonizace klasifikování a označování chemických látek; 

c) výměna informací o toxických chemických látkách a o chemických rizicích; 
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d) vytvoření programů pro snižování rizik; 

e) posilování národních schopností a potenciálu pro nakládání s chemikáliemi; 

f) prevence ilegálního mezinárodního obchodu s toxickými a nebezpečnými produkty. 

Programové oblasti zahrnovaly v různém rozsahu posuzování nebezpečnosti (na základě 

vlastností chemikálií), posuzování rizik (včetně posuzování expozice), přijatelnost rizik a 

zvládání (řízení) rizik. V rámci Agendy 21 [3] bylo jasně řečeno, že předpokladem pro 

dosažení chemické bezpečnosti je co možná nejširší povědomí o chemických rizicích a že 

je třeba rozvinout a podporovat iniciativu průmyslu zaměřenou na odpovědnou péči a 

správcovství produktů. Byl stanoven cíl, který ukládal všem státům do roku 2000 zavést 

národní systémy pro environmentálně šetrnější nakládání s chemickými látkami, včetně 

legislativy a ustanovení o implementaci a prosazování [3]. 

Zvyšující se obavy, že evropská chemická politika neposkytuje dostatečnou ochranu, vedly 

k diskusi na neformálním zasedání Výboru ministrů pro životní prostředí, které se konalo 

v Chesteru v dubnu 1998. S vědomím, že revize současné politiky v oblasti chemických 

látek je nezbytná, zavázala se Evropská komise (Komise) vyhodnotit působení čtyř 

důležitých legislativních nástrojů, které upravovaly oblast chemických látek a přípravků 

v rámci Evropského společenství (67/548/EHS; 1999/45/ES; 793/93/EHS; 76/769/EHS). 

Posouzení fungování těchto právních nástrojů odhalilo řadu problémů, které souvisely se 

skutečností, že tehdejší systém rozlišoval mezi ‚stávajícími chemickými látkami‘, tj. 

látkami, které byly uvedeny na trh do září 1981, a ‚novými chemickými látkami‘, tj. 

látkami, které byly uvedeny na trh po tomto datu. U nových látek byl zaveden systém 

jejich zkoušení a vyhodnocování rizik, avšak na stávající chemické látky, které 

představovaly 99 % celkového objemu trhu, se tyto požadavky nevztahovaly a výsledkem 

byl všeobecný nedostatek informací o jejich vlastnostech a použití [31]. V červnu 1999 

Evropská rada (Rada) přijala soubor závěrů pro budoucí strategii v oblasti chemických 

látek a přípravků ve Společenství, což poskytlo důležitý podklad pro doporučení 

formulovaná v Bílé knize [1], [31]. 

V roce 2001 předložila Komise Bílou knihu – návrh strategie budoucí chemické politiky 

s prvořadým cílem dosažení udržitelného rozvoje. Jeden z hlavních politických cílů 

navrhované strategie představovala „Ochrana veřejného zdraví a podpora netoxického 

životního prostředí“, v rámci které byly definovány klíčové prvky, mezi něž patří např. 
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sjednotit správní systém v oblasti povinností registrace látek a taktéž jejich klasifikace, 

vyhodnotit expozice látek, které se vyskytují v nadměrném množství, přenést odpovědnosti 

ve vyhodnocování rizik na provozovatele, problémové látky podrobit autorizaci atd. [1]. 

Bílá kniha vzbudila ostrou kritiku a velký tlak ze strany chemického průmyslu. 

Následovala řada kontroverzních jednání. V roce 2003 byl předložen k připomínkování 

zainteresovaných stran pracovní návrh systému REACH, který obsahoval legislativní 

podrobnosti nové strategie. Výsledný návrh předpisu o systému REACH předložila 

Komise v říjnu 2003. Během let 2004 až 2006 byl tento návrh diskutován a připomínkován 

Evropským parlamentem a Radou ve spolurozhodovací proceduře. Dne 30. 12. 2006 bylo 

nařízení REACH zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie jako Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [5]. 

V následující kapitole bude věnována pozornost nařízení REACH s cílem popsat jednotlivé 

požadavky jeho požadavky a cíle, které budou následně využity v praktické části 

zabývající se hodnocením jeho efektivity.   
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5. NAŘÍZENÍ REACH JAKO LEGISLATIVNÍ NÁSTROJ 

MANAGEMENTU RIZIK CHEMICKÝCH LÁTEK  

Nařízení (ES) č 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) představuje 

zcela základní legislativní nástroj v oblasti chemické bezpečnosti. Toto nařízení by mělo 

zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, jakož i volný pohyb 

látek samotných, v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a 

inovace v rámci těchto požadavků [5]. Tato pravidla (nebo požadavky) jsou používána pro 

výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo v předmětech. Nařízení je 

založeno na zásadě, že průmysl by měl vyrábět, dovážet a uvádět na trh látky s takovou 

odpovědností a péčí, aby bylo zajištěno za rozumně předvídatelných podmínek jejich 

bezpečné nakládání [5]. 

5.1. Cíle nařízení REACH 

Hlavním principem nařízení REACH je zavést jednotný systém pro všechny výrobce a 

dovozce, kteří uvádějí látky na trh. Dále odpovědnost za hodnocení rizik a efektivní řízení 

rizik delegovat na výrobce nebo dovozce, kteří jsou zodpovědní za uvádění látky na trh. 

V rámci tohoto procesu má být dosaženo zvýšení množství informací o nebezpečných 

vlastnostech chemických látek a adekvátním řízení rizik, které mohou tyto látky 

způsobovat. 

Dalším principem nařízení REACH je omezit uvádění látek vzbuzujících velké obavy na 

trh pomocí jejich identifikace, zařazení na speciální seznam a následně je podstupovat 

procesu povolování nebo omezování. Důležitým cílem nařízení REACH je podpořit 

náhradu extrémně nebezpečných látek alternativními látkami (pokud existují) ve výrobních 

procesech a snížit tak objem SVHC látek na evropském trhu. V neposlední řadě je 

smyslem nařízení REACH taktéž omezení používání látek, u nichž nelze riziko adekvátně 

kontrolovat. Z dlouhodobého hlediska to tedy znamená, že nejvíce nebezpečné látky by 

měly být nahrazovány látkami méně nebezpečnými. Průmysl by měl být podporován a 

zároveň i kontrolován v používání inovativních přístupů a technologií využívajících 

alternativní látky. 
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5.2. Požadavky nařízení REACH 

Nařízení REACH se obecně vztahuje na všechny chemické látky, které jsou uváděny na trh 

v množství ≥ 1 tuna za rok (obrázek 2), Nařízení REACH se nevztahuje, jak je mylně 

předpokládáno, pouze na chemické látky klasifikované jako nebezpečné. Např. povinnost 

registrace se vztahuje i na látky, které vznikají při výrobě jako vedlejší produkty a jsou 

uváděny na trh (např. popílek vznikající při spalování paliva a jeho využití jako přísady při 

výrobě cementu pro stavební účely).  

Některé látky jsou přesto vyňaty z oblasti působnosti nařízení REACH (příloha IV, V). 

K těmto výjimkám se řadí především ty látky, které se vyskytují v přírodě přirozeně a 

nejsou chemicky upraveny, dále látky, jejichž vlastnosti jsou dobře známy, a látky, které 

způsobují minimální riziko. Dále se pak nařízení REACH nevztahuje na chemické látky, 

které již podléhají různým právním předpisům (humánní a veterinární léčiva, kosmetika 

apod.).  

Rozsah působnosti nařízení REACH je uveden v obrázku 3. 

 

Obrázek 3 Působnost nařízení REACH 

Mezi požadavky nařízení REACH patří registrace chemických látek, evaluace 

registračních dossierů, autorizace a restrikce. Tyto požadavky jsou podrobněji rozebrány 

v následujících kapitolách (5.2.1. – 5.2.3.).  
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5.2.1 Registrace 

Základním požadavkem nařízení REACH je registrace, která představuje žádost o uvádění 

chemické látky na trh. Výrobci a dovozci uvádějící chemické látky na trh musí podat 

registrační dossier (registrační žádost) na Evropskou chemickou agenturu (ECHA), která je 

odpovědná za implementaci požadavků nařízení REACH.  

Registrační dossier má dva stupně. Registrační dossier musí být předložen pro všechny 

látky, které jsou uváděné na trh v množství ≥ 1 tuna za rok. Dossier musí být vytvořen 

v software IUCLID (dostupný na www. Iuclid.eu/), který byl vytvořen pro účely nařízení 

REACH. Dossier musí obsahovat informace o výrobě chemické látky, použití, vlastnosti 

chemické látky (např. fyzikálně chemické, toxikologické apod.), klasifikaci dle nařízení 

1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí 

(CLP) a původní legislativy – směrnici 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování 

nebezpečných látek (DSD) a další dodatečné informace [17],[35]. Celkové množství 

registrovaných látek (k datu 17. 1. 2015) bylo 7992 na základě údajů publikovaných na 

stránkách ECHA [40]. Konečné množství registrovaných látek bude známo až po 

posledním registračním období, které bude v roce 2018. 

Látky, které jsou uváděny na trh v množství ≥ 10 tun za rok, musí kromě registračního 

dossieru obsahovat i zprávu o chemické bezpečnosti. Zpráva o chemické bezpečnosti 

zahrnuje posouzení chemické bezpečnosti pro zdraví lidí a životní prostředí, hodnocení 

rizik v rámci celého životního cyklu látky a posouzení o persistenci a bioakumulativních 

vlastnostech látky. Další částí zprávy o chemické bezpečnosti je i doporučení, jakým 

způsobem mají být řízena rizika během nakládání s chemickou látkou. Povinnost hodnotit 

rizika je v současnosti nově na straně výrobců a dovozců chemických látek a těch, kteří 

s těmito látkami nakládají.  

Pro vypracování zprávy o chemické bezpečnosti je důležité získat informace o podmínkách 

použití chemické látky u následných uživatelů, tzv. scénáře expozice. Scénář expozice je 

soubor informací popisujících podmínky za jakých je látka použita, které mohou být 

spojeny s možnými riziky vyplývajícími z vlastností látky a možné kontroly těchto rizik. 

Tyto podmínky zahrnují pracovní podmínky (doba expozice, množství použité látky, 

teplota prostředí, při které se nakládá s látkou apod.) a jakým způsobem je riziko řízeno 

(zda je použito lokální odsávání, zda jsou pracovníci vybaveni ochrannými pracovními 
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oděvy, jak je nakládáno s odpady apod.). Scénář expozice musí být vytvořen na základě 

komunikace mezi výrobcem chemické látky (hodnotitel rizik) a jeho následnými uživateli 

a dalšími uživateli ve směru dodavatelského řetězce. Aby mohl být vytvořen adekvátní 

scénář expozice, je zapotřebí efektivní komunikace v opačném směru dodavatelského 

řetězce (směrem nahoru). Agentura ECHA vydala tzv. pokyn R12, který popisuje seznam 

deskriptorů, který má být nápomocen efektivní komunikaci v rámci dodavatelského 

řetězce. Mezi deskriptory použití patří [41]: 

- SU – Kategorie použití; 

- PC – Kategorie produktu; 

- PROC – Kategorie procesu; 

- ERC – Kategorie uvolňování do životního prostředí; 

- AC – Kategorie výrobku. 

Deskriptory byly vytvořeny za účelem sjednocené terminologie a za účelem možnosti 

hodnotit rizika pomocí modelových nástrojů.  

Deskriptory jsou navrženy tak, aby mohly být použity pro odhad úrovně expozice a 

charakterizace rizika. Odhad expozice lze provádět měřením na pracovištích a měřením 

množství uvolňované látky do odpadní vody, ovzduší, půdy atd. Pokud tyto údaje chybí, 

využívá se pro hodnocení rizik modelových nástrojů. V rámci nařízení REACH jsou 

nejčastěji využívány tyto modelové nástroje: 

- CHESAR 

- ECETOC TRA 

- EUSES 

Model CHESAR lze použít pouze v případě, že je k dispozici registrační dossier 

vygenerovaný z IUCLID. Pokud není tento soubor k dispozici, je možné využít model 

ECETOC TRA pro modelový odhad pracovní expozice a expozice ze spotřebního zboží. 

K modelování úrovní expozice pro životní prostředí a úrovně expozice lidí z životního 

prostředí slouží model EUSES. Mezi další modelové nástroje patří např. ConsExpo 

(modelující expozici spotřebitelů), Riskofderm (pro dermální expozici), Stoffenmanager, 

ART a jiné. Většina z těchto modelových nástrojů pracuje na základě vstupních dat o 
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chemické látce (fyzikálně chemické vlastnosti apod.) a zadání relevantních scénářů 

expozice (na základě deskriptorů a podmínek, za kterých je látka používána).  

Výsledné hodnocení rizik je počítáno jako poměr úrovně expozice (naměřené nebo 

odhadnuté modelem) s prahovou bezpečnou dávkou, při které by nemělo být dosaženo 

negativního účinku. Dle nařízení REACH jsou tak nyní zaváděny bezpečnostní limity - pro 

zdraví – odvozená dávka, při níž nenastane efekt (derived no effect level - DNEL) a pro 

životní prostředí odhadovaná koncentrace, při níž nenastane negativní účinek (predicted no 

effect concentration - PNEC). U bezprahových látek se jedná o odvozenou dávku 

s nejnižším efektem (derived minimum effect level - DMEL) [18], [19]. Hodnocení rizik 

by mělo být zpracováno pro celý životní cyklus chemické látky, tzn. od její výroby až po 

zneškodnění. Předmětem hodnocení rizik by měli být pracovníci, spotřebitelé, životní 

prostředí a obecná populace exponovaná skrze životní prostředí. Cílem hodnocení rizik je 

prokázat, zda při nakládání s chemickou látkou nedochází k významným rizikům. U „látek 

s prahovým účinkem“ je riziko adekvátně kontrolované v případě, kdy charakterizace 

rizika (RCR) vychází menší než 1. V případě RCR větší než 1 je nutno změnit opatření 

k řízení rizik a tím snížit úroveň expozice. Pokud nelze stanovit bezpečnou úroveň 

(bezprahové látky) musí být proveden pravděpodobnostní odhad zvýšeného rizika anebo 

kvalitativní posouzení rizik s návrhem adekvátního řízení. 

Po zpracování zprávy o chemické bezpečnosti musí následně výrobce nebo dovozce 

chemické látky připojit k bezpečnostnímu listu scénář expozice, který obsahuje informace 

o tom, jakým způsobem má být nakládáno s chemickou látkou, aby riziko bylo adekvátně 

řízeno. Příloha 2 nařízení REACH popisuje formát bezpečnostního listu, který zůstal 

v předchozí podobě. Změny se týkají pouze klasifikace podle DSD a CLP, a scénáře 

expozice s doporučením řízení rizik. Scénář expozice musí obsahovat informace o 

opatřeních k řízení rizik pro konkrétní použití látky ze strany následného uživatele. Tyto 

scénáře expozice jsou používány následnými uživateli, aby se minimalizovalo riziko 

v případě jejich konkrétního způsobu použití látky ve výrobě (přípravy, výroby zboží 

apod.). Tímto zlepšením by mělo být dosaženo adekvátní kontroly rizika v celém 

dodavatelském řetězci až po spotřebitele a zneškodnění látky. 
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5.2.2 Evaluace 

Cílem evaluace (hodnocení) je ověřit, zda registrační dokumentace látky je v odpovídající 

kvalitě a obsahuje všechny požadované informace o látce, pokud jde o její nebezpečné 

vlastnosti, úroveň expozice a hodnocení rizik. Hodnocení lze rozdělit do 2 různých úrovní: 

zda registrační dokumentace je v souladu s požadavky (kontrola registračního dossieru) a 

evaluace látky, která by mohla představovat významné rizika pro zdraví a životní prostředí. 

Popis hodnotícího procesu je popsán v následujícím obrázku 4. 

 

Obrázek 4 Proces evaluace  

Podle požadavků nařízení REACH, je ECHA povinna zkontrolovat alespoň 5% 

z registračních dokumentací v každé úrovni registrační tonáže. Volba kontrolovaných 

dokumentů je buď čistě náhodná, nebo je zaměřená na látky, které mohou způsobit 

významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí na základě tonážního objemu 

uvedeného na trh za rok anebo nebezpečných vlastností. Agentura vyzývá žadatele o 

registraci k předložení dalších zkoušek (toxikologické studie), nebo doplnění chybějících 

údajů v dokumentaci [42]. 

5.2.3 Autorizace a restrikce 

Posledními požadavky vycházející z nařízení REACH jsou autorizace (povolování) a 

restrikce (omezování) nebezpečných látek. Účelem procesu povolování a omezování je 

dosáhnout adekvátní kontroly rizik, které mohou vyplynout z používání látek vzbuzujících 

mimořádné obavy (tzv. SVHC látky), a nahradit tyto látky bezpečnějšími alternativami 

nebo technologiemi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné. Do kategorie 

SVHC látek patří [5]: 
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 látky CMR kategorie 1 (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci); 

 látky PBT (perzistentní, bioakumulativní a toxické); 

 látky vPvB (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní); 

 látky, u kterých existují vědecké důkazy o tom, že mají vážný dopad na lidské 

zdraví nebo životní prostředí, a způsobují stejně velké obavy jako látky uvedené 

výše (např. endokrinní disruptory – hormonálně účinné látky). 

Látky identifikované jako SVHC jsou následně umístěny na kandidátní listině, tedy 

seznamu pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH, tzv. autorizační seznam. 

Zde jsou uvedeny chemické látky, na něž se vztahuje povolovací proces. Návrh na zařazení 

látky na kandidátský seznam se skládá ze dvou hlavních částí. První z nich je zaměřena na 

údaje a zdůvodnění k identifikaci látky jako SVHC. Druhá část je zaměřena na údaje o 

množství látky uvedené na trh v rámci EU, jejího použití pro odhad úniků, expozic a 

identifikaci možných alternativních látek. Po identifikaci látky a jejího umístění na 

kandidátský seznam, je následně látka zařazena na tzv. autorizační seznam, kde je již 

stanoven termín pro podání žádosti o povolení. Počet SVHC látek uvedených na 

kandidátském seznamu, které by mohly (měly) být umístěny postupně na autorizační 

seznam, je 161 [45]. Na autorizačním seznamu je prozatím umístěno 31 látek [46]. Pro 16 

látek z tohoto seznamu již uplynula lhůta pro podání žádosti o povolení a u některých 

z nich již proběhl připomínkovací a schvalovací proces [47]. Dále pak jen u dvou látek 

Evropská komise již rozhodla o udělení povolení pro jedno použití (u každé látky). 

Konkrétně se jedná o látky uvedené v následující tabulce 1. 

Tabulka 1Seznam látek, u kterých již proběhl (nebo probíhá) proces autorizace 

Název látky CAS číslo 
Typ nebezpečné 

vlastnosti látky 
Počet použití 

Rozhodnutí 

komise 

Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) 117-81-7 prahová 10 1 

Dibutyl ftalát (DBP) 84-74-2 prahová 4 1 

Hexabromcyklododekan (HBCDD) 25637-99-4 prahová 2 ---- 

Sulfochroman olova a molybden 

sulfát olova 1344-37-2 bezprahová 12 ---- 

Oxid sírový 1327-53-3 bezprahová 5 ---- 

Trichloretylen 79-01-6 bezprahová 19 ---- 
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Autorizace (povolení) 

Povolovací proces se vztahuje na výrobce, dovozce a jejich následné uživatele. Žádost o 

povolení se skládá z dokumentů uvedených v následujícím obrázku 5.  

 

Obrázek 5 Dokumenty žádosti o povolení  

Zpráva o chemické bezpečnosti byla již popsána v kapitole 5.2.1. V případě prahových 

látek je nezbytné prokázat, že riziko látky je adekvátně řízeno v rámci celého životního 

cyklu látky. U bezprahových látek, je nutné odhadnout pravděpodobnost zvýšeného rizika. 

Žádost o povolení musí potom obsahovat socioekonomickou analýzu, která prokazuje, že 

benefity spojené s látkou převažují rizika potenciálně způsobena látkou. 

Analýza alternativ (nebo alternativních technologií) je povinná součást žádosti o povolení. 

Cílem analýzy je ověřit a prokázat, zda existují alternativní látky nebo technologie pro 

konkrétní použití. Analýza alternativ by se měla skládat z následujících informací: popisu 

klíčové role látky ve výrobním procesu (proč je tak důležitá), zda byl proveden výzkum a 

vývoj v oblasti hledání alternativ (nebo zda je plánováno), posouzení technické a 

ekonomické proveditelnosti náhrady za alternativní látku (látky), posouzení snížení rizika a 

dostupnost alternativy na trhu. 

Socioekonomická analýza (SEA) je povinnou součástí žádosti o povolení v případě 

bezprahových látek. SEA musí prokázat, že riziko způsobené v důsledku používání SVHC 

látky je vyváženo výhodami, které látka přináší pro společnost. Analýza poskytuje 

systematické a komplexní porovnání nákladů a přínosů vyplývajících z použití látky 

s náklady a přínosy vyplývající ze situace, kdy látka nemůže být použita (scénář použití a 

nepoužití). Jedním z hlavních úkolů v rámci procesu SEA je definice scénáře (scénářů) 

nepoužívání, to znamená, co se stane, je-li povolení zamítnuto. Pokud jde o scénář 
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nepoužívání, je třeba identifikovat každý relevantní dopad pro společnost jako takovou. 

Mezi tyto dopady patří [48]: 

 Dopady na lidské zdraví a životní prostředí – tyto dopady pokrývají všechny možné 

efekty, které přímo souvisejí s toxickými účinky SVHC látky na zdraví lidí nebo 

životní prostředí, které mohou nastat v celém životním cyklu SVHC látky pro dané 

použití. Mezi tyto dopady se řadí i dopady na zdraví a životní prostředí, které 

mohou vznikat v důsledku použití alternativní látky nebo technologie. Tyto dopady 

mohou zahrnovat například rozdíly v emisích z těžby a zpracování surovin a jiné. 

Při kvantifikaci dopadů pro zdraví a životní prostředí způsobené SVHC látkou se 

převážně zaměřuje na to, jak významná je expozice a kdo nebo co je exponováno a 

jaký efekt tato expozice může vyvolávat nebo vyvolává, např. veřejné zdravotní 

náklady, které vznikají při léčení rakoviny, nebo snížení výnosu plodin z důvodu 

acidifikace půdy apod. 

 Ekonomické dopady – to jsou čisté náklady nebo úspory pro výrobce, dovozce, 

následné uživatele, distributory a spotřebitele v dodavatelských řetězcích látky a 

možných alternativ. 

 Sociální dopady – to jsou všechny relevantní dopady, které mohou ovlivnit: 

pracovníky, spotřebitele a veřejnost a nejsou zahrnuty do zdraví, životního 

prostředí nebo do ekonomických dopadů (např. zaměstnanost, pracovní podmínky, 

uspokojení z práce, vzdělávání pracovníků a sociální zabezpečení, některé sociální 

skupiny atd.). 

 Širší ekonomické dopady – dopady na obchod, hospodářskou soutěž a hospodářský 

rozvoj. Tyto dopady mají makroekonomické důsledky, jako je hospodářský růst, 

inflace a daně. Tyto typy efektů závisí na distribuci ekonomických dopadů a na 

závislosti relevantních trhů na hospodářských vstupech. Například by to mohlo 

znamenat, že dodatečné náklady pro podniky nebo odvětví by mohly způsobit 

obchodu či hospodářské soutěži problémy, které sníží jejich podnikání. Výroba 

alternativ pravděpodobně vyvolá obchodní příležitosti, které budou muset být 

zahrnuty do analýzy širších ekonomických dopadů, pokud již nebyly zahrnuty dříve 

pod ekonomický dopad. 
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Po předložení žádosti o povolení jsou dokumenty posuzovány Výborem pro posuzování 

rizik (RAC) a Výborem pro socioekonomickou analýzu (SEAC). Veřejná část autorizační 

dokumentace je zveřejněná na internetových stránkách agentury ECHA, kde se kdokoliv 

(jakákoliv zainteresovaná strana) může vyjádřit k dané žádosti. Po veřejném 

připomínkování a detailním zhodnocení žádostí jednotlivými výbory je vytvořeno 

stanovisko (RAC a SEAC), které je následně předáno Evropské komisi. Evropská komise 

je následně zodpovědná za konečné rozhodnutí o povolení či nepovolení. 

Omezení 

Návrh pro omezení SVHC látky je předkládán členskými státy, agenturou ECHA nebo 

Evropskou komisí. Návrh se vztahuje k používání SVHC v předmětech, s nimiž veřejnost 

(nebo spotřebitelé) mohou přijít do styku. Návrh na omezení se skládá ze stejných částí 

jako žádost o povolení. Proces omezování má být uplatňovaný tam, kde nelze dostatečně 

řídit rizika jinými ustanoveními nařízení REACH. V režimu omezení, a to jak při výrobě a 

používání chemických látek, které představují „nepřijatelné riziko“, jakož i jejich 

přítomnost v produktech mohou být podrobeny obecně závazným omezujícím podmínkám, 

popřípadě kompletním zákazům. Látka sama o sobě, v přípravku nebo ve výrobku, může 

podléhat omezení pouze tehdy, pokud její používání představuje „nepřijatelné riziko pro 

lidské zdraví a životní prostředí“ a je nutné zajistit pro celé Evropské společenství takové 

opatření, které by nebylo v rozporu s jeho zájmy (společenské hodnoty). Komise může 

rozhodnout o uložení opatření k řízení rizik, omezit používání látky v určitých produktech 

nebo procesech, popřípadě zakázat používání látky pro určité účely nebo úplného zákazu 

použití látky [49]. 

5.3. Přehled studií zabývající se hodnocením nařízení REACH 

Před vydáním nařízení REACH byla provedena řada studií zabývajících se hodnocením 

dopadů tohoto nařízení na průmysl a konkurenceschopnost evropského průmyslu, na 

obchod a tržní ekonomiku, na potenciální přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí [50]. 

Většina těchto studií byla zveřejněna v rané fázi diskusí o vzniku nařízení REACH. 

Výrazná většina těchto studií byla zaměřena na odhad nákladů spojených s jeho 

implementací pro průmysl a jeho dopad na podnikání (a to převážně z pohledu překážek 
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pro jejich podnikání souvisejících s výrazným nárůstem nákladů). Většina těchto studií 

byla zaměřena na kvantifikaci přínosů a nákladů v peněžních jednotkách. 

Tato kapitola shrnuje některé z těchto studií a to převážně s poukazem na různorodost 

názorů na samotné nařízení REACH jako takové s rozdělením na jednotlivé oblasti, pro 

které byl REACH posuzován, tzn. dopady na inovace, průmysl (ekonomiku a 

konkurenceschopnost), vědu a v neposlední řadě na přínosy pro zdraví a životní prostředí. 

Vzhledem k zaměření disertační práce je zaměřeno převážně na studie, které se zabývají 

hodnocením dopadů nebo efektivity nařízení REACH v oblasti ochrany zdraví a životního 

prostředí.  

Velký počet studií byl zaměřen na stanovování přímých nákladů pro průmyslovou sféru 

vznikajících při implementaci nařízení REACH. Ekonomické důsledky neboli náklady 

z implementace nařízení se liší od několika miliard eur až po řády stovek miliard eur pro 

EU jako celek [51]. Přímé náklady byly převážně tvořeny administrativními náklady z 

registrace a testování látek v chemickém průmyslu. Nepřímé dopady byly stanovovány na 

úrovni následných uživatelů ve všech typech průmyslu. Studie stanovují velmi odlišné 

odhady těchto nepřímých nákladů. Výsledky byly převážně interpretovány tak, že přijetí 

nařízení REACH přinese podstatné nevýhody nejen pro evropskou průmyslovou sféru, ale 

i pro mimoevropskou. Proti tomu byly publikovány i studie, které považují nařízení 

REACH jako výzvu pro jednotlivé společnosti, zejména pro malé a střední podniky, ale i 

pro evropský chemický průmysl jako celek, a že průmyslová sféra bude schopna se 

vyrovnat s navýšením požadavků vyplývajících z nařízení REACH, aniž by ztratily svou 

globální konkurenceschopnost [52], [53]. Průzkumy poukazovaly také na to, že chemický 

průmysl je stále velmi pesimistický ohledně dlouhodobého dopadu REACH na 

konkurenceschopnost evropského průmyslu [54]. Odhadované náklady na testování a 

registraci byly přibližně 2,3 bilionu €. Tyto náklady dle předpokladů se promítnou ve 

formě vyšších cen, které budou mít zásadní dopad na následné uživatele [55]. Oproti tomu 

byla publikována ekonomická analýza potvrzující, že negativní dopady těchto vzniklých 

nákladů na evropský průmysl jsou nepravděpodobné, zatímco zdravotní a environmentální 

přínosy díky REACH budou značné [56]. 

V článku 1 nařízení REACH je uvedeno, že: „účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou 

úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod 
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hodnocení rizik chemických látek, stejně jako volný pohyb látek na vnitřním trhu za 

současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace“. Nařízení REACH zavedlo 

mechanismy pro výměnu informací s cílem zajistit šíření údajů ve všech odvětvích a 

v celém dodavatelském řetězci pro podporu a stimulaci rozvoje bezpečných chemických 

látek a postupů [57]. Studie zabývající se hodnocením dopadů nařízení REACH na 

inovační kapacity evropského průmyslu poukazují na kladné i záporné potenciální dopady 

při implementaci tohoto nařízení.  

Hodnocené inovace byly převážně v oblasti zavádění bezpečnějších výrobků a technologií, 

které by měly mít pozitivní dopad na snižování rizik u vysoce nebezpečných chemických 

látek (SVHC látek). V rámci návrhu nařízení REACH, tedy Bílé knihy, bylo zhodnoceno, 

že je to důležitý krok směrem k udržitelnosti v oblasti chemických látek [58], výsledné 

potenciální přínosy se v rámci inovace projeví až po delší době [59]. Dále pak také bylo 

publikováno, že EU by měla posuzovat náklady předložené průmyslem s opatrností, stejně 

jako v minulosti, protože průmysl má tendenci přeceňovat náklady na implementaci a 

podceňovat potenciál pro rozvoj nových technologií [60]. Každá implementace nové 

regulace s sebou nese zvýšení nákladů, které ale musí být porovnány s výhodami, které 

budou získány z investic do bezpečnějších a účinnějších produktů a služeb – a tím tedy 

snížení nákladů na zdraví a životní prostředí v rámci používání některých chemických 

látek [61]. Významné pozitivní dopady na inovace jsou však očekávány až v delším 

časovém horizontu [57]. 

Hodnocení nařízení REACH z pohledu dopadů na zdraví a životní prostředí bylo 

provedeno převážně pomocí kalkulace nákladů vznikajících z důvodu onemocnění 

způsobených expozicí chemickým látkám anebo kontaminace složek životního prostředí. 

Tento typ studií byl prováděn převážně ve fázi před uvedením nařízení REACH v platnost. 

Hodnocení bylo prováděno převážně za pomocí analýzy nákladů a přínosů nové chemické 

politiky EU za pomocí předcházení nákladů vznikajících z poškození zdraví nebo 

životního prostředí. Mezi jednotlivými závěry bylo, že společnost díky nařízení REACH 

může ušetřit minimálně 7 miliard euro, a to díky tomu, že se předejde poškození zdraví a 

nevratným účinkům na životní prostředí [62]. Odhady nákladů byly prováděny převážně za 

pomocí případových studií pro konkrétní typy chemických látek, jako jsou PCB, nebo 

sanace kontaminovaných lokalit v konkrétní zemi (Finsku) [62] apod. Studie Světové 
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banky odhadovala, že chemické znečištění způsobuje v rozmezí 0,6 – 2,5% z celkové 

zátěže nemocí, kde odhady dopadů chemických látek na životní prostředí jsou potenciálně 

velké [63]. 

Po uvedení nařízení REACH v platnost byly publikovány studie zabývající se hodnocením 

jeho efektivity v rámci ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná se o studie, které se 

zabývají převážně zvýšením informovanosti o rizicích chemických látek, lepší dostupností 

dat a zvýšením efektivity charakterizace rizik chemických látek [64], [65]. 

Shrnutí 

Byla publikována řada studií zabývajících se hodnocením nařízení REACH z různých úhlů 

pohledu: 

- Dopad na konkurenceschopnost 

- Dopad na tržní ekonomiku 

- Dopady na zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí 

Dalo by se říci, že všechny tyto studie se zaměřovaly pouze na některé z částí 

managementu rizik. Ani jedna však neposuzovala nařízení REACH z celkového pohledu 

jako nástroje managementu rizik. Proto tedy se následující praktická část bude zaměřovat 

na hodnocení nařízení REACH jako nástroje managementu rizik. Zda naplňuje veškeré 

jeho části, jak se liší od původní legislativy a zda je nařízení REACH opravdu efektivním 

nástrojem managementu rizik. Z tohoto důvodu byla praktická část koncipována do kapitol 

identifikace změn (kap. 6), které s sebou nařízení REACH přináší, analýza těchto změn 

(kap. 7) a následné zhodnocení z pohledu naplňování jednotlivých částí managementu rizik 

(kap. 8).  
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6. IDENTIFIKACE ZMĚN 

Cílem této kapitoly bylo identifikovat změny, které s sebou nařízení REACH přináší, aby 

bylo možné vytyčit hranici pro analýzu. Identifikace změn byla provedena porovnáním 

povinností vztahujících se k uvádění chemických látek na trh dle evropských směrnic 

67/548/EHS; 1999/45/ES; 793/93/EHS; 76/769/EHS (dále jen „původní legislativa“) a 

nařízení REACH, a to z pohledu naplnění rámce managementu rizik (popsaného v kapitole 

3) a prvků procesu managementu rizik (popsaného v kapitole 3.3). Vzhledem k tomu, že 

principy managementu rizik se prolínají do rámce a prvků managementu rizik v různých 

krocích a není tak možné stanovit posloupnost jeho uplatňování, budou tyto principy 

zvažovány v částech analýzy tam, kde se jednotlivě vyskytují a uplatňují. 

Nejdříve byly sestaveny základní obecné prvky procesu managementu rizik chemických 

látek vycházející z normy ISO 31 000 (a zakotvené ve strategických dokumentech 

mezinárodních organizací EPA, WHO), jejichž naplněním by mělo být dosaženo 

maximální možné kontroly nad potenciálními riziky chemických látek vůči zdraví a 

životnímu prostředí. Mezi tyto obecné prvky patří: 

- Prvek 1: Rozsah působnosti a podmínky pro uvádění látek na trh (stanovení 

kontextu – podmínky, kritéria); 

- Prvek 2: Zjistit, zda může látka představovat riziko vůči zdraví nebo životnímu 

prostředí (posuzování rizik - identifikace nebezpečnosti, posouzení vztahu dávka-

účinek, hodnocení expozice); 

- Prvek 3: Zhodnocení, zda je riziko přijatelné / akceptovatelné a zda je potřeba jej 

dále řídit (hodnocení rizik); 

- Prvek 4: Provést řízení rizika (řízení rizik nebo ošetření rizik); 

- Prvek 5: Komunikovat o rizicích a opatřeních k jejich řízení se všemi 

zainteresovanými stranami (komunikace a konzultace); 

- Prvek 6: Provádět systematickou kontrolu rizik a přijatých opatření; hledat, zda se 

neobjevují jiná rizika (monitorování a přezkoumávání). 

K těmto prvkům byly přiřazovány povinnosti, které byly požadovány dle předchozí 

legislativy a dle nařízení REACH. Následně byly jednotlivé povinnosti mezi sebou 
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porovnávány s cílem identifikovat změny, které by mohly mít vliv na zvýšení ochrany 

zdraví a životního prostředí. V rámci identifikace změn bylo rozlišováno, zda se jedná o 

změnu, nebo úplně nový požadavek, který byl označen jako „novinka“. Tyto změny nebo 

novinky byly následně označovány dle jejich charakteru jako: 

- Změny – dle charakteru rozdělené na změny v odpovědnosti, podmínkách 

(zmírnění nebo zpřísnění), nástrojích pro realizaci;  

- Novinky – úplně nová povinnost, která dříve neexistovala; 

Změny odpovědnosti jsou uvedeny v tabulce 2 (vztahující se na změny v oblasti rámce 

managementu rizik) a ostatní změny v tabulce 3 (vztahující se na změny v oblasti prvků 

managementu rizik). 

Shrnutí 

Na základě identifikace změn byly zjištěny změny v oblasti rámce managementu rizik, a to 

z pohledu odpovědnosti za proces managementu rizik chemických látek a rozsahu 

působnosti v rámci managementu rizik chemických látek. Dále byly identifikovány změny 

v oblasti procesu managementu rizik chemických látek. Změny se týkají převážně nástrojů 

pro naplnění jednotlivých prvků, které byly buď pozměněny, anebo vznikly úplně nové 

nástroje, které by měly napomoci k dosažení efektivního uplatňování procesu 

managementu rizik chemických látek. Těmto změnám se bude věnovat následující kapitola 

7, která bude zaměřena na jejich analýzu. 
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Tabulka 2 Identifikace změn odpovědnosti dle původní legislativy a nařízení REACH 

Prvek  Původní legislativa REACH Změna/novinka Typ změny 

Prvek 1 Uvádění látky na trh Každý výrobce nebo dovozce musel 

oznámit (registrovat) látku, kterou uváděl 

na trh 

Každý výrobce nebo dovozce musí registrovat 

látku, kterou uvádí na trh 

 ------    

Prvek 2 Hodnocení vztahu 

dávka-účinek 

Prováděla kompetentní autorita (článek 

4, paragraf 1, 93/67/EHS) 

Odpovědnost výrobce a dovozce uvádějících 

chemické látky na trh.  

Změna Přenesení odpovědnosti 

Hodnocení expozice Odpovědnost kompetentní autority na 

základě typu nebezpečné vlastnosti 

chemické látky a velkotonážní výrobě 

(článek 4, paragraf 1, 93/67/EHS).  

Odpovědnost výrobce nebo dovozce 

uvádějícího chemickou látku na trh (příloha 1, 

paragraf 06, odstavec 5.1, REACH). 

Změna Přenesení odpovědnosti 

Charakterizace rizika Odpovědnost kompetentní autority 

(článek 3, kapitola 4.1.b, 5.1.b, 

93/67/EHS).  

Odpovědnost výrobce nebo dovozce uvádějící 

chemickou látku na trh (článek 14, REACH).  

Změna Přenesení odpovědnosti 

Prvek 3 Rozhodování o omezení 

látky 

Prováděly jednotlivé členské státy nebo 

Evropská komise bez participace třetích 

stran 

Provádí jednotlivé členské státy, Evropská 

komise, agentura ECHA s participací třetích 

stran 

Změna Rozšíření odpovědnosti 

Prvek 4 Řízení rizika běžných 

látek 

Za řízení rizik byl odpovědný ten, kdo s 

látkou nakládal 

Za řízení rizik je odpovědný ten kdo s látkou 

nakládá 

 ------   

Omezení látek Prováděla Evropská komise Provádí Evropská komise  ------   

Prvek 5 Sdělování rizik v rámci 

dodavatelského řetězce 

Odpovědný byl ten, kdo látku uvádí na trh Odpovědný je ten, kdo uvádí látku na trh ------  

Prvek 6 Kontrola dokumentů Kompetentní autorita (Ministerstvo 

zdravotnictví) je zodpovědná za příjem 

podkladů a kontroly jejich souladu s 

požadavky (notifikace)  (článek 16, 

92/32/EHS) 

Kompetentní autorita (ECHA) je zodpovědná za 

kontrolu minimálně 5% obdržených 

registrací z každého registračního období 

(článek 41, odstavec 5, REACH) a dále pak 

jednotlivé členské státy (MŽP) 

Změna Rozšíření odpovědnosti 
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Tabulka 3 Identifikace změn rozsahu povinností a nástrojů managementu rizik chemických látek pro uvádění chemických látek na trh dle původní legislativy a  REACH 

Prvek 

  
Původní legislativa REACH 

Změna/ 

novinka 

Charakter 

změny/novinky 

Prvek 1 Množství látky 

uváděné na trh 

≥ 10 kg ≥ 1 tuna Změna  Zmírnění 

Kategorie látek ELINCS EINECS, NLP, vedlejší produkty Změna Zpřísnění 

Prvek 2 Identifikace 

nebezpečnosti 

  

ELINCS látky měly předepsaný rozsah 

požadovaných testů dle tonáže uváděné na trh 

(článek 7, paragraf 2, příloha VIII,  

92/32/EHS).  

Všechny látky musí být testovány dle registrační 

tonáže (Příloha VII - X, REACH). Nezávislá instituce 

tvoří metodiky pro testování; rozšířily se 

toxikologické studie o dlouhodobé. 

Nové třídy a kategorie nebezpečných vlastností. 

 

 Změna Nástroje pro 

naplnění 

EINECS látky musely být klasifikovány, zda 

jsou toxické, zdraví škodlivé, žíravé a 

dráždivé (článek 6, odstave 2c, 67/548/EHS). 

Hodnocení vztahu 

dávka-účinek 

Na základě rozhodnutí kompetentní autority 

(typ nebezpečné vlastnosti chemické látky, 

velkotonážní látky) bylo prováděno pro 

zdraví a životní prostředí (příloha 1, část B, 

paragraf 2, a příloha 3, 93/67/EHS). 

Výrobce nebo dovozce uvádějící chemické látky na 

trh musí provést hodnocení pro všechny relevantní 

skupiny (příloha 1, paragraf 03, REACH). Pro 

naplnění požadavku vytvořeny pokyny pro zpracování 

(R8, R10). 

Změna Nástroje pro 

naplnění 

Hodnocení expozice Bylo prováděno pouze pro výrobu chemické 

látky (článek 4, paragraf 1, 93/67/EHS). Bylo 

prováděno na základě rozhodnutí 

kompetentní autority. 

Posouzení expozice musí být v celém životním cyklu 

chemické látky (příloha 1, paragraf 06, odstavec 5.1, 

REACH). Vytvořeny nástroje pro naplnění – pokyny, 

modely (pokyn D, CHESAR a jiné). 

Změna Nástroje pro 

naplnění 

Zpřísnění 

Charakterizace rizika Provádělo se pro výrobu chemické látky. 

(článek 3, kapitola 4.1.b, 5.1.b, 93/67/EHS).  

Musí být provedeno pro celý životní cyklus látky 

(článek 14, REACH). Byly vytvořeny nástroje pro 

naplnění – pokyny, modely (pokyn E, CHESAR a 

jiné). 

Změna Nástroje pro 

naplnění 

Prvek 3 Hodnocení rizika Charakterizace rizika provedená jedním z 

členských států, analýza změn, možné 

náhrady (článek 10, paragraf 3, 793/93/EHS). 

Nebylo provedeno s participací třetích stran. 

Charakterizace rizika provedená jedním z členských 

států, Analýza alternativ, Socioekonomická analýza. 

Otevřený proces, do kterého mohou vstoupit třetí 

strany. 

Změna 

Nástroje pro 

naplnění 

Povolení použití látky 

--------------- 

Výrobce nebo následný uživatel musí zažádat o 

povolení použití SVHC látky. Žadatel musí předložit 

CSR, AoA a SEA. Otevřený proces do kterého mohou 

Novinka Existence, 

Nástroje pro 

naplnění 
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vstoupit třetí strany. 

Prvek 4 Řízení rizika běžných 

látek 

Bezpečnostní list obsahující pokyny pro 

bezpečné nakládání s látkou v podobě R a 

S vět, toxikologických a ekotoxikologických 

informací (článek 3, 91/155/EHS). 

Bezpečnostní list obsahující pokyny pro bezpečné 

nakládání s látkou (H, P výroky), toxikologické a 

ekotoxikologické informace a scénář expozice s 

konkrétními podmínkami pro adekvátní řízení rizika 

(článek 31, odstavec 7, REACH). 

Změna Nástroje pro 

naplnění 

Udělení omezení Omezení (76/769/EHS) Omezení (Hlava VIII, REACH) ----------  

Udělení/neudělení 

povolení 
--------------- 

Povolování (Hlava VII, REACH) Novinka Existence 

Prvek 5 Sdělování rizik v 

rámci dodavatelského 

řetězce 

Bezpečnostní list obsahující pokyny pro 

bezpečné nakládání s látkou v podobě R a 

S vět, toxikologických a ekotoxikologických 

informací (článek 3, 91/155/EHS). 

Bezpečnostní list obsahující pokyny pro bezpečné 

nakládání s látkou (H, P výroky), toxikologické a 

ekotoxikologické informace; a  

Scénář expozice s konkrétními podmínkami pro 

adekvátní řízení rizika (článek 31, odstavec 7, 

REACH). 

Změna Nástroje pro 

naplnění  

Přístup veřejnosti k 

informacím o 

chemických látkách 

ELINCS, EINECS a NLP seznamy se 

základními informacemi o chemické látce 

(fy-ch vlastnosti, klasifikace) 

Databáze registrovaných látek s údaji o látce – seznam 

použití, fy-ch vlastnosti, toxikologické a 

ekotoxikologické vlastnosti, bezpečné úrovně 

expozice (DNEL, PNEC apod.) (článek 119, REACH) 

Změna Nástroje pro 

naplnění 

 

Zapojení 

zainteresovaných 

stran 

--------------- 

Participace třetích stran při rozhodovacím procesu o 

řízení rizik SVHC látek 

Novinka Nástroje pro 

naplnění 

Prvek 6 Kontrola dodržování 

pravidel 

Kompetentní autorita je zodpovědná za 

řádnou implementaci směrnice, tedy i za 

delegování pravomocí v rámci kontroly 

(MŽP, MZd, MPO, ČIŽP, KIS, CS, ÚR)  

Kompetentní autorita je zodpovědná za implementaci 

nařízení na národní úrovni a delegaci jednotlivých 

kompetencí pro její kontrolu (MŽP, MZd, MPO, 

ČIŽP, KIS, CS, ÚR)  

-----  

Vymahatelnost Kompetentní autorita je zodpovědná za 

vytvoření mechanismů pro vymahatelnost 

řádné implementace (MŽP, MZd, MPO) 

Kompetentní autorita je zodpovědná za vytvoření 

mechanismů pro vymahatelnost řádné implementace 

(MŽP, MZd, MPO) 

-----  

Aktualizace dat Aktualizace dokumentace při navýšení 

tonáže, nebo zjištění nových poznatků o 

nebezpečných vlastnostech látky 

Aktualizace dokumentace při navýšení tonáže, nebo 

zjištění nových poznatků o nebezpečných vlastnostech 

látky 
 -----  
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7. ANALÝZA ZMĚN 

Analýza změn nařízení REACH byla zaměřena na bližší porozumění změnám 

identifikovaným v předchozí kapitole. Analýza je zaměřena na následující otázky: 

- Jaký je rozdíl mezi původní legislativou a nařízením REACH? 

- Co bylo důvodem vzniku změny? 

- Jak tyto změny souvisí s obecnými částmi managementu rizik? 

- Jak se tyto změny projevují po uvedení REACH v platnost (existence nástrojů pro 

prosaditelnost a vymahatelnost, existence technických nástrojů pro naplnění změn, 

funkčnost nástrojů z pohledu přínosů a negativ z environmentálního a 

socioekonomického pohledu)? 

V rámci analýzy bylo vycházeno z identifikovaných změn, které byly shrnuty v tabulkách 2 a 

3.  

Pro detailní rozbor byly použity základní dokumenty připravovaného nařízení REACH (Bílá 

kniha) a předpisy, které platily v oblasti chemických látek před uvedením nařízení REACH v 

platnost. Dále pak byla využívána data, které jsou publikovaná ve studiích zabývajících se 

hodnocením REACH po jeho uvedení v platnost [64],[65],[66],[57]. V případech, kde bylo 

možné vyhledat nebo získat data, byly provedeny případové analýzy některých změn. Cílem 

těchto analýz bylo ověřit, jak tyto změny napomáhají ke zvýšení ochrany zdraví a životního 

prostředí.  

Vzhledem k tomu, že nařízení REACH je velice obsáhlým předpisem a analýzu všech změn 

do detailu nelze obsáhnout, byla tato analýza omezená pouze na část popisující důvod změny. 

V následujících kapitolách je věnována pozornost především projevům změn v praxi. Pokud 

to bylo možné, byla provedena i případová studie se zaměřením na specifickou část.   

7.1. Analýza změn v rámci struktury (rámce) managementu rizik chemických 

látek 

Změny z pohledu rámce managementu rizik byly provedeny v oblasti odpovědností a rozsahu 

působnosti pro naplňování managementu rizik chemických látek. Změna odpovědnosti se týká 

přenesení odpovědnosti za bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci celého 

životního cyklu na průmyslovou sféru. Další změnou odpovědnosti je její rozšíření, a to v 
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podobě rozšíření kompetentních autorit vstupujících do procesu jako výkonné instituce 

(centrální výkonná instituce ECHA), a dále pak vytvoření Výboru členských států podílejících 

se na identifikaci a evaluaci látek, které mohou znamenat významné nebezpečí pro zdraví lidí 

nebo životní prostředí. 

Změna podmínek vyplývajících z nařízení REACH se vztahuje převážně na rozsah jeho 

platnosti v podobě množství látek uváděných na trh a typů látek, které v původní legislativě z 

níže uvedených důvodů, nebyly zahrnuty. Podrobnější analýzy těchto změn jsou uvedeny v 

kapitolách 7.1.1. - 7.1.4. 

7.1.1 Přenesení odpovědnosti 

Dle původní legislativy byla za hodnocení rizik odpovědná kompetentní autorita. V 

podmínkách České republiky to bylo Ministerstvo zdravotnictví, jehož výkonným úřadem pro 

tuto oblast byl Státní zdravotní ústav. Při notifikaci chemické látky Ministerstvo zdravotnictví 

rozhodovalo, zda je nutné provést hodnocení rizik či nikoliv, a to na základě dvou kritérií - 

nebezpečných vlastností látky a jejího množství uváděného na trh (velkotonážní objemy a to ≥ 

1000 tun za rok). V případě, že látka splňovala tato kritéria, Státní zdravotní ústav, jakožto 

„výkonný úřad“ v této oblasti, byl odpovědný za zhodnocení rizik pro zdraví a životní 

prostředí. Na základě výsledků z hodnocení rizik výrobce nebo dovozce, který danou látku 

uváděl na trh, musel provést všechna opatření (na podnikové úrovni), aby zajistil adekvátní 

kontrolu rizika vyplývající z jeho činnosti.  

Na základě požadavků nařízení REACH [5] je nyní celá odpovědnost přenesena na výrobce 

nebo dovozce, uvádějící chemické látky na trh. Jejich povinností je zajistit, aby o látkách 

uváděných na trh byla známá všechna rizika v rámci celého životního cyklu látky a aby 

následní uživatelé nakládali s látkami tak, jak je jim sdělováno skrze nástroje vytvořenými pro 

tento účel (viz. kapitoly 5.2.1. a 5.2.2.). Tímto mají být naplněny dva základní principy (viz 

kap. 3.1) a hlavní část rámce managementu rizik chemických látek: 

- Odpovědnost za rizika spadá na toho, kdo z nich má profit; 

- Ten kdo je odpovědný za rizika, musí být odpovědný i za jejich adekvátní řízení. 

Důvodů změny je několik [1]; u většiny látek byl všeobecně nedostatek informací o jejich 

vlastnostech a použití, a tím pádem i proces pro vyhodnocení rizik byl pomalý, náročný na 

zdroje a neumožňoval, aby celý systém fungoval efektivně. Odpovědnost za hodnocení rizik 
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byla považována za neadekvátní, především proto, že za nakládání s chemickými látkami by 

měl být zodpovědný ten, kdo je vyrábí, uvádí na trh a má z této činnosti profit. Vzhledem k 

tomu, že dle původního systému měly kompetentní autority (příslušné státní orgány) 

poskytované informace pouze ze strany výrobců nebo dovozců uvádějících látky na trh a 

neměly k dispozici data o jejich následném použití, nebylo možné posoudit adekvátně 

všechny možné míry expozice (a tím zažádat o dodatečné relevantní studie) a vyhodnotit 

možnou míru rizika vyplývající z nakládání s chemickou látkou u následných uživatelů. Z 

důvodu nedostatku podpůrných dat bylo velice obtížné prokázat a od průmyslové sféry 

vyžadovat další informace a přinést tak průkazný materiál o tom, že konkrétní látka nebo 

nakládání s chemickou látkou může způsobit nebo způsobuje významné riziko či významná 

rizika.   

Shrnutí 

Dle normy ISO 31 000 – rámec managementu rizik, je v kapitole 4.3.3 ISO normy stanoveno, 

že za řízení rizik je odpovědný jeho vlastník (tedy původce). V původní legislativě byla za 

hodnocení a řízení rizik odpovědná kompetentní autorita, která tímto vlastníkem rizik nebyla. 

V nařízení REACH je tato povinnost přenesena na původce rizik (Článek 14 nařízení 

REACH). Pro případ nenaplnění této povinnosti jsou vytvořeny sankční postupy pro jeho 

vymahatelnost, tzn. pokud původce rizik nesplní danou povinnost, nelze uvádět chemickou 

látku na trh a zároveň se na původce rizik vztahuje i finanční postih. 

7.1.2 Rozšíření odpovědnosti 

Rozšířením odpovědnosti je myšlena změna počtu výkonných institucí, které mohou 

vstupovat do procesu implementace, řídit ho, nebo mít výkonnou moc.  

Dle původní legislativy byla odpovědnost za evaluaci oznamujících dokumentů (tedy 

registračních žádostí) odpovědná kompetentní autorita v každém členském státu (viz kapitola 

č. 7.1.1). Dále pak tatáž kompetentní autorita byla zodpovědná za identifikaci látek, které 

mohou být významným zdrojem rizika pro zdraví anebo životní prostředí a dále pak za 

omezení této látky v případě kdy to bylo nutné. Do procesu omezení látek vstupovaly 

kompetentní autority z každého členského státu a evropská komise. 

V případě nařízení REACH bylo rozšíření zodpovědnosti provedeno díky vybudování 

agentury ECHA, která je hlavním výkonným orgánem (evropským úřadem) v rámci 

implementace nařízení REACH v EU. Odpovědností agentury ECHA je pomáhat při 
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uplatňování právních předpisů a jejich dodržování. Agentura ECHA je dále odpovědná za 

kontrolu registračních dossierů a zabývá se látkami vzbuzující významné obavy. 

Dalším výkonným orgánem je tzv. Výbor členských států, který je tvořen zástupci z 

jednotlivých členských států [67]. Činností výboru je převážně identifikace chemických látek 

jako SVHC, navrhování těchto látek pro zařazení na kandidátský seznam a evaluaci těch 

chemických látek, které jsou vyráběné a uváděné na trh ve velkém množství, mají široké 

použití a zároveň mohou být označeny jako SVHC látky.  

Změna tedy v konečném důsledku znamená především centralizaci kompetentní autority ve 

věci registračních dossierů na jednu celoevropskou, ponechání odpovědnosti národním 

autoritám v oblasti identifikace prioritních látek, které by měly být zařazeny do speciálního 

režimu již zmíněné autorizace anebo restrikce, a zároveň identifikaci nových zdrojů 

potenciálních rizik (evaluace látek, které jsou podezřelými endokrinními disruptory apod.). 

Řádné provádění a prosazování předpisů EU zahrnuje nejen jejich implementaci v rámci 

jednotlivých členských států, ale i provádění efektivní kontroly v rámci naplňovaní jejich 

požadavků. Každý členský stát je zodpovědný za nastavení výkonu státních kontrol, sledování 

a dodržování jednotlivých požadavků. Zároveň je každý stát povinen podávat zprávy o 

výsledcích kontrol až na úroveň evropské komise.  

Jak již bylo zmíněno výše, nařízení REACH zabírá velmi široky rozsah chemické legislativy.  

Z tohoto důvodu bylo v rámci agentury ECHA vytvořeno tzv. FORUM, jehož cílem je 

zajištění řádného provádění nařízení REACH, koordinace orgánů členských států 

odpovědných za prosazování zmíněné legislativy a vzájemná výměna informací. Z důvodu 

komplexnosti a posouzení stavu v jednotlivých členských státech EU byly tímto „fórem“ 

iniciovány a realizovány mezinárodní projekty zaměřené na kontrolu závazků (předregistrace, 

registrace, bezpečnostní listy, následní uživatelé a dovozci) v rámci projektů  REACH-EN- 

FORCE-1, 2, 3 (první fáze) [68], [69], [70]. 

 „Fórum“ mimo jiné organizovalo školení inspektorů v oblasti jednotlivých nařízení z důvodu 

zajištění shodné a jednotné úrovně prosazování nařízení v každém členském státu EU [71]. V 

rámci úzké spolupráce mezi „fórem“ a Evropskou komisí byla zpracována studie pro zajištění 

a posílení řádného provádění a prosazování nařízení REACH a CLP. V roce 2011 byla 

publikována závěrečná zpráva studie „Požadavky pro kontrolu nařízení REACH a CLP“, 

jejímž cílem bylo stanovit kritéria a kontrolní strategii pro členské státy o tom, jak co 

nejúčinněji provádět kontrolu nařízení REACH a CLP [72]. V roce 2013 byl publikován 
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metodický pokyn zpracovaný Výborem vrchních inspektorů práce (SLIC) pro kontrolu 

nařízení REACH v synergii s dalšími směrnicemi vztahující se k chemickým látkám v 

pracovním prostředí [73].  

Koordinace a výkon kontroly inspektorů na národní úrovni jsou poměrně problematické, 

poněvadž dochází k překrývání kompetencí, případně nejsou přesně vymezeny hranice mezi 

jednotlivými inspekčními orgány. Dále nemalou mírou působí i fakt, že tyto inspekční orgány 

spadají pod různá ministerstva. Školení jednotlivých inspektorů jsou převážně prováděna 

agenturou ECHA a účastní se jich pouze zástupci inspektorátu životního prostředí. Na úrovni 

EU byla vytvořena pracovní skupina SLIC-CHEMEX, jejímž cílem je vyhledat příslušné 

oblasti v prosazování REACH, CLP a dalších nařízení Evropského parlamentu a Rady, které 

mohou kontrolovat v rámci svých kompetencí a příslušné legislativy, a připravit návrh, jakým 

způsobem. V ČR zatím nebyla potvrzena aplikace závěrů a metodik této pracovní skupiny.  

Shrnutí 

Dle normy ISO 31 000 – rámec managementu rizik, je v kapitole 4.3.3 ISO normy uvedeno, 

že mají být nastaveny odpovědnosti i pro ty, kteří odpovídají za vyvíjení, implementaci a 

udržování rámce managementu rizik. Podle nařízení REACH do této skupiny spadá agentura 

ECHA a Evropská komise, které jsou odpovědné za vyvíjení, implementaci a udržování 

rámce. Centralizací odpovědnosti za implementaci na agenturu ECHA je tímto zajištěn 

jednotný přístup pro nakládání s chemickými látkami pro celou EU. Kompetentním autoritám 

členských států tak byla ponechána odpovědnost v zásadních otázkách ochrany životního 

prostředí a zdraví, což je identifikace látek vzbuzujících významné obavy. 

7.1.3 Změna podmínek pro oznamování látek uváděných na trh 

Dle směrnice 67/548/EHS všechny látky, které byly uváděny na trh, dostaly přidělené číslo 

EINECS (tedy evidovány, že byly uvedeny na trh) bez specifických požadavků na testování 

nebezpečných vlastností látky. Jak již bylo uvedeno v kapitole 4. 2., od roku 1981 začala 

platit nová pravidla, která požadovala notifikaci látek od definovaného množství ≥ 10 kg/rok 

látky uvedené na trh s požadavky na povinné informace (toxikologická data na základě tonáže 

uváděné látky na trh). Oficiální název notifikace je oznámení, ale principiálně se jedná o ten 

samý proces jako je registrace.  Nařízením REACH se tato povinnost do jisté míry zmírnila, 

poněvadž toto nařízení ukládá povinnost registrace chemické látky od 1 tuny za rok.  
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Důvodem změny podmínek pro oznamování látek uváděných na trh byl jistý společenský 

konsensus, který vznikl na základě hromadné konzultace zainteresovaných stran (nevládní 

organizace, průmysl, průmyslové asociace, zástupci evropské komise a jiné). Tato konzultace 

se konala v přípravných fázích nařízení REACH. Argumentem podporujícím toto rozhodnutí 

bylo, že většinou minimální množství látky pro komerční účely je vyráběno v množství 1 tuna 

ročně.  Látky vyráběny v množství menším než 1 tuna jsou využívány pouze pro vědecké 

účely, které mají již svůj specifický rámec, a spotřebitelé s takovými látkami do styku 

nepřicházejí.  

Konečný počet registrovaných látek a neregistrovaných je následující:  

- Celkový předpokládaný počet látek na trhu je 100 000 [1]; 

- Počet látek registrovaných dle původní legislativy byl 1 400 (ELINCS látky) [1]; 

- Počet látek registrovaných dle REACH je 7 992 [40]; 

- Předpokládaný počet registrovaných látek dle REACH celkem je 30 000 [1]; 

- Z toho je odhadován počet látek vyráběných v množství menším, než 1 tuna 70 000 

[1]. 

Shrnutí 

 Na základě konečných počtů uvedených v odstavci výše vyplývá, že převážné množství látek 

uváděných na trh nebude podrobeno základním požadavkům na identifikaci jejich 

nebezpečných vlastností z důvodu zvýšení tonážní úrovně pro registraci chemických látek. I 

přes to, že byla tato hranice pro registraci zvýšena, bude oproti původní legislativě nutné 

poskytnout větší množství informací o chemických látkách. 

7.1.4 Změna podmínek v rámci rozsahu působnosti  

Původní legislativa neměla dostatečné mechanismy pro to, aby mohla uplatňovat požadavky 

na existující látky a nové látky. U existujících látek neexistoval dostatečný počet informací, 

protože neplatila žádná pravidla ohledně jejich testování nebezpečných vlastností. Legislativa 

EU vztahující se na nové látky již požadovala informace v oblasti testování a posuzování 

chemických látek a přípravků. Požadavky na testování byly vázány na množství chemické 

látky uvedené na trh. Nejnižší možné množství, kdy již bylo nutné testování provádět, bylo 10 

kg [74]. Na rozdíl od nových látek, existující látky nebyly nikdy podrobeny takovému režimu 

systematického testování.  
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Do působnosti nařízení REACH byly plně přejaty všechny látky, které patří mezi nové látky 

(ELINCS a NLP látky). Požadavek registrace však musí být splněn pro všechny ostatní látky, 

na které se nařízení vztahuje (existující látky, tzv. EINECS látky, vedlejší produkty), až na 

výjimky stanovené v příloze V nařízení REACH. Registrace vedlejších produktů je rovněž 

nové specifikum nařízení REACH. Již při první registraci se prokázalo, že některé z těchto 

vedlejších produktů uváděných na trh, mohou být významným zdrojem rizik (např. 

ocelárenské kaly, popílek) Tímto by měla být vyplněna mezera v oblasti znalostí 

potenciálních rizik, a to nejen látek primárně vyráběných, ale i různých vedlejších produktů 

vznikajících druhotně při výrobě, které byly původně řešeny zákonem (nebo směrnicí) o 

odpadech a nevztahoval se na ně tak velký soubor povinností jako nyní. 

7.2. Analýza změn v rámci procesu managementu rizik chemických látek a jeho 

nástrojů 

Hodnocení rizik pro zdraví a životní prostředí kompetentní autoritou vycházela z metod 

vytvořených organizací WHO a americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US 

EPA). S cílem usnadnit implementaci všech požadavků nařízení REACH a zajištění určité 

jednotnosti v podaných dokumentech, vytvořila agentura ECHA nástroje, které mají 

napomoci jednotlivým zpracovatelům naplnit stanovené požadavky a jednotnou terminologii. 

Pro posuzování rizik vydává agentura ECHA řadu pokynů, v nichž je popsáno, jakým 

způsobem toto posouzení provést. Agentura ECHA zároveň vytváří modely (anebo podporuje 

jejich vývoj), které mohou usnadnit hodnocení rizik v případech, kdy nejsou známy úrovně 

expozice apod. Principiálně metody vycházejí z již výše jmenovaných US EPA a WHO, jen je 

zavedena jiná terminologie.  

Následující kapitoly (7.2.1 – 7.2.6) jsou zaměřeny na rozbor těchto změn dle nařízení 

REACH. 

7.2.1 Identifikace nebezpečnosti  

Původní legislativa určovala, které testy musí být provedeny před tím, než byla látka uvedena 

na trh (viz nové látky). Na existující látky se nevztahovaly žádné požadavky. Před uvedením 

povinnosti testovat nebezpečné vlastnosti látek byl systém neefektivní především v případě 

vymahatelnosti těchto studií po průmyslu. Pokud průmyslová sféra provedla jakékoliv testy, 

byly výsledky těchto testů výhradně vlastnictvím průmyslu, které nebylo povinné publikovat. 
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Docházelo taktéž k tomu, že průmyslová sféra měla vlastní laboratoře (svojí vlastní vědeckou 

obec), která tyto testy prováděla tak, aby výsledky byly příznivé pro jejich vlastníky, tedy 

průmyslovou sféru. Nebyly sjednocené metody testování a bylo velice náročné pro nezávislé 

organizace nebo nezávislou vědeckou obec prokázat nebezpečnost dané látky (viz kapitola 4.2 

uvádějící historické příklady). 

Nařízení REACH jasně stanovuje metody pro veškeré testy (dle původní legislativy byly 

stanoveny testovací metody, ale jen pro látky ELINCS), kterým musí být látky podrobeny. 

Tyto testovací metody jsou definovány a popsány v nařízení 440/2008/ES [75], kterým se 

stanoví zkušební metody testování. Testovací metody jsou výsledkem dlouhodobého 

výzkumu nezávislou organizací, kterou je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(The Organisation for Economic Co-operation and Development, dále jen OECD). Takto 

musí být látky podrobeny jasně definovaným metodikám pro testování, kde původcem je 

nezávislá organizace čímž by měla být zajištěna jistá míra objektivity výsledků studií.  

Původně byly známé pouze testovací metody na zvířatech a v porovnání se současnou dobou 

v relativně omezeném množství. Již zmíněná organizace OECD se aktivně podílela a stále 

podílí na vzniku řady toxikologických studií a alternativních metod tak, aby pro účely testů 

byla co nejméně používána laboratorní zvířata, a tak se jejich používání výrazně omezilo. 

Mezi tyto alternativní metody patří metody in vitro a in silico metody. 

Nařízením REACH jsou tak definovány metody pro testování nebezpečných vlastností látek a 

existuje několik způsobů, jak tuto nebezpečnost stanovit. Další novinkou, kterou s sebou 

nařízení REACH přináší, jsou studie toxicity po opakovaných dávkách, které jsou z 

původních 28 denních prodlouženy na studie trvající 90 dní (tzv. studie subchronické toxicity) 

nebo 12 měsíců (tzv. studie chronické toxicity).  Vzhledem k tomu, že expozice chemickým 

látkám je i chronická (dlouhodobá), mělo by tímto být zajištěno, jaké látka může mít 

negativní účinky i při tak dlouhodobé expozici a tím identifikovat možná další rizika, která s 

expozicí látce mohou vznikat. 

Identifikace nebezpečnosti se v současnosti jeví jako problematická pro nové typy 

chemických látek a to nanomateriálů (to jsou materiály s jedním, dvěma nebo třemi rozměry 

v nanorozměrech, tj. v rozměrech 1-100 nm) [76],[77], kde pravděpodobně hlavní metrikou 

pro hodnocení zdravotních rizik nebude hmotnost, nýbrž parametry jako je např. počet částic, 

jejich velikostní distribuce, plocha aktivního povrchu a další.  
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V současnosti se legislativa speciálně nevěnuje těmto materiálům a pro jejich testování platí 

obecná doporučení, která nezohledňují jejich unikátní vlastnosti, jako je malý rozměr a tím 

možnost zvýšené penetrace do organismů a jejich velký povrch. V oblasti testování 

průmyslových chemikálií pro ně tedy platí nařízení REACH a v něm doporučené testovací 

metody dle tonáže. To má samozřejmě svá úskalí, vyplývající ze zvláštních vlastností 

nanomateriálů. Množstevní prahy nemusí být dostatečné, protože vlastnosti a potencionální 

rizika nanomateriálů jsou do větší míry určovány počtem částic, jejich povrchovou strukturou 

a povrchovou aktivitou spíše než jejich hmotností. 

V současné době se problematikou zabývají mnohá odborná pracoviště, např. OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development), Evropská komise, NIOSH 

(National Institute for Occupational Safety and Health), CEN (European Committee for 

Standardization) apod. Agentura ECHA vydala pokyny, jakým způsobem hodnotit rizika 

nanomateriálů a být tak v souladu s legislativním předpisem. Tyto pokyny se však vůbec 

neliší od těch, které se vztahují na klasické chemické látky, tedy nerespektují specifika 

nanomateriálů. Tím pádem se vůbec nevztahují na odlišné vlastnosti nanomateriálů od 

chemických látek [78]. Z uvedených údajů vyplývá, že dosud nebyly navrženy žádné 

speciální metody pro testování nanomateriálů. Při testování jsou používány stejné metody 

jako při testování chemických látek, ať už průmyslových chemikálií nebo v kosmetice. Při 

hodnocení rizik nanomateriálů se používají současné metody hodnocení, které jsou založené 

na metrice hmotnostní, která v případě nanomateriálů zřejmě nebude nejvhodnější. Dle 

expertů Evropské unie lze očekávat, že do 4 let bude na základě vědeckých projektů z oblasti 

bezpečnosti nanotechnologií definován legislativní rámec pro nejdůležitější nanomateriály. 

Do té doby je potřeba dodržovat principy předběžné opatrnosti včetně minimalizace expozice 

osob a obezřetnosti při uvádění nanomateriálů do životního prostředí [79]. 

Další oblastí, na kterou se vztahuje identifikace nebezpečnosti, je oblast klasifikace a 

označování chemických látek a směsí na základě jejich nebezpečných vlastností. Dle původní 

legislativy nebyl tento systém příliš efektivní, poněvadž se klasifikace dle jednotlivých 

členských států i mimo evropských států značně lišila. Takto docházelo k tomu, že nakládání 

s chemickou látkou bylo prováděno v různých státech  odlišným způsobem především proto, 

že její nebezpečná vlastnost byla řádně zařazena do jiných kategorií. 

Klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí nevychází přímo z nařízení REACH, ale 

je prováděna nařízením Evropské komise a Rady (ES) č. 1272/2007 (nařízení CLP). Toto 

nařízení je doprovodným nástrojem nařízení REACH pro harmonizaci klasifikace.  
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V jednotlivých třídách nebezpečnosti tak byly rozšířeny o nové kategorie nebezpečných 

vlastností, např. z původních 3 kategorií akutní toxicity jsou v současné době 4 kategorie. 

Přidána byla klasifikace pro oxidanty, hořlavé aerosoly, samozahřívající se směsi v případě 

fyzikálně chemické nebezpečnosti, nebezpečnost pro ozonovou vrstvu v případě 

nebezpečnosti pro životní prostředí apod. [17]. Tímto způsobem má být zaručen volný trh pro 

chemické látky se známými nebezpečnými vlastnostmi a odpovídající klasifikací. 

Neméně významná je také identifikace nebezpečnosti látek, které mohou vzbuzovat 

významné obavy. Dle původní legislativy se tato identifikace prováděla jednak na základě 

úrovně nebezpečné vlastnosti chemické látky, a na základě uvádění chemické látky na trh ve 

velkých tonážích (1000 tun za rok a více). Dalším rozhodujícím elementem byly negativní 

zkušenosti s chemickou látkou, tzn., že již došlo k  negativním projevům této látky, které bylo 

nutno eliminovat.  

Dle nařízení REACH se rozhodující faktory značně shodují s původní legislativou 

(nebezpečná vlastnost, velkotonážní látky) s tím rozdílem, že jsou tyto látky zařazovány na 

tzv. kandidátský seznam. Látky zařazené na kandidátský jsou postupně zařazovány do 

speciálního procesu autorizace. V rámci evaluace jsou látky podezřelé z pohledu jejich 

nebezpečných vlastností zařazovány na tzv. průběžný akční plán společenství (Community 

Rolling Action Plan, CoRAP) [80]. V průběžném akčním plánu společenství jsou posuzovány 

informace v registračních dossierech, tj. a) studie, kterými látka byla testována, b) potenciál 

látky být endokrinním disruptorem, nebo c) zda posouzení persistence a bioakumulace bylo 

provedeno adekvátně (tzn., zda látka má anebo nemá tyto vlastnosti apod.). Aby byl tento 

proces identifikace urychlen, nevládní organizace ChemSec vytvořila tzv. SIN List (Substitute 

It Now). SIN list je seznam látek splňující kritéria SVHC látky, které by měly být nahrazeny 

co nejdříve, jakmile to bude možné. Na tomto seznamu je v současnosti umístěno 831 látek 

[81]. Tento seznam má napomáhat agentuře ECHA, Evropské komisi a členským státům 

identifikovat další potenciální SVHC látky a po zvážení míry jejich nebezpečnosti je postupně 

zařazovat na kandidátský seznam a podstoupit procesu autorizace nebo restrikce. 

Shrnutí 

Dle nařízení REACH jsou definovány konkrétní metody pro identifikaci nebezpečnosti 

chemických látek na základě tonážního rozmezí uváděné chemické látky na trh. Na základě 

identifikace nebezpečnosti se provádí klasifikace a označování nebezpečných vlastností dle 

stanovených pravidel definovaných v nařízení CLP. Tímto způsobem má být dosaženo toho, 
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aby každá chemická látka byla zařazena do patřičné kategorie nebezpečnosti včetně 

jednotnosti tohoto zařazení (klasifikace by měla být stejná ve všech státech EU i mimo EU). I 

přes to, že byly zavedeny nové třídy nebezpečnosti (fyzikálně chemické a pro životní 

prostředí), neobjevují se principiálně nové nástroje pro jejich řešení a ani kolem této 

problematiky neprobíhají diskuse. Pokroku bylo tedy dosaženo díky zavedením nových 

nebezpečných vlastností, ale rozsáhlé diskuse jsou zaměřeny na toxické vlastnosti pro zdraví. 

Z tohoto důvodu je v práci zaměřeno převážně na problematiku toxicity pro zdraví. 

Dále jsou vytvořeny speciální „týmy“ pro identifikaci látek vzbuzujících významné obavy, 

jejichž činnost je podporována i ze strany nevládních organizací (viz. SIN LIST). Tímto by 

mělo být zajištěné, že patřičná pozornost bude věnována všem látkám, které by mohly 

způsobovat závažné dopady na zdraví a životní prostředí. 

7.2.2 Posouzení vztahu dávka-účinek 

Dle původní legislativy toto posuzování prováděla kompetentní autorita. Bylo vycházeno 

převážně z metodik WHO (pro posuzování zdraví) a US EPA pro posuzování rizik pro životní 

prostředí. Vzhledem k rozsáhlému množství chemických látek uváděných na trh a 

nedostatečným časovým i lidským zdrojům pro toto posuzování, byla tato činnost prováděna 

pouze pro látky, u kterých byly zvýšené obavy o jejich vlivu na zdraví nebo životní prostředí. 

Dle nařízení REACH je toto posuzování povinností výrobce chemické látky. Aby mohl být 

tento požadavek naplněn, byly vytvořeny tzv. pokyny pro posouzení chemické bezpečnosti 

[18],[19]. V těchto pokynech je uveden nejen detailní popis jednotlivých kroků, které by měl 

hodnotitel dodržovat, ale zároveň dochází i ke zjednodušení přepočtu dávek ze zvířete na 

lidskou populaci za pomocí tzv. hodnotících faktorů. Přesné hodnoty těchto hodnotících 

faktorů jsou uvedeny v těchto pokynech.  Hodnotící faktory zahrnují např. vnitrodruhové a 

mezidruhové rozdíly, rozdíly v době expozice, apod. Pokyny dle nařízení REACH tímto 

způsobem významně ulehčují naplnění povinnosti posoudit chemickou bezpečnost. Jako 

podklad tohoto tvrzení může sloužit i studie [57], ve které bylo dotazováno více než 100 

podniků (výrobců a distributorů), jak efektivní jsou pokyny pro naplnění požadavku nařízení 

REACH. Výsledkem tohoto průzkumu bylo potvrzení efektivity v 60% zodpovězených 

dotazníků. 

Nařízení REACH umožňuje registraci látek pomocí společného podání, kdy se data o látce 

včetně vypočtených DNEL, PNEC, popřípadě DMEL neliší. V případě, že existuje pouze 
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jeden výrobce uvádějící chemickou látku na trh, nebo se více výrobců stejné chemické látky 

není schopno dohodnout, nastává tzv. individuální podání, kdy se jednotlivé informace o 

chemické látce mohou lišit. Pro ověření, zda jsou tyto výpočty shodné v různých registračních 

dossierech, kde jsou minimálně dva různé registrující subjekty (společné podání nebo 

individuální podání), byla v rámci disertační práce provedena analýza registračních dossierů 

publikovaných na stránkách ECHA. Informace o látkách byly získány z webových stránek 

agentury ECHA, konkrétně z databáze registrovaných látek. Pro zjednodušení orientace, zda 

se jedná o tutéž látku, byly vybrány pro analýzu pouze látky s přiděleným CAS číslem 

(Chemical abstracts). Látky byly seřazeny dle CAS čísla a do samotné analýzy byly vybrány 

pouze ty látky, které byly registrovány různými subjekty (nešlo pouze o společné podání) a 

které nebyly meziprodukty. Meziprodukty byly vyčleněny z analýzy z toho důvodu, že v 

jejich případě nedochází ke stanovování DNEL, PNEC apod., ale musí být prokázána 

dostatečná kontrola rizika. Vyjmuty z tohoto seznamu byly i tzv. látky s neznámým nebo 

proměnlivým složením (Unknown and Variable composition, Complex reaction products or 

Biological materials, UVCB látky). Protože přesné složení těchto látek není jednoznačně 

stanovitelné, lze předpokládat, že výsledné DNEL popř. PNEC se mohou lišit. 

Dle registračního seznamu chemických látek bylo registrováno 125 látek, které měly více než 

jedno podání registrační žádosti (vyčleněny na základě stejného CAS čísla) [82]. V tomto 

počtu látek nejsou zahrnuty, jak již bylo zmíněno, meziprodukty a UVCB látky. Po porovnání 

všech těchto 125 látek bylo zjištěno, že u 83 látek byly hodnoty DNEL anebo PNEC rozdílné 

až o tři řády (viz. Graf 1). Seznam látek s identifikací odlišnosti v těchto limitech je uveden 

v příloze I, tabulka 9. 
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Graf 1 Srovnání počtu shodných a rozdílných limitů látek při různém podání registrace 

Z této analýzy vyplývá, že při stanovení parametrů DNEL, PNEC, popřípadě DMEL, které 

jsou využívány pro hodnocení rizik a k adekvátní kontrole těchto rizik, dochází při různém 

podání registrace k výrazným rozdílům a to až v několika řádech. 

V oblasti pracovních rizik nejsou využívány pouze výše zmíněné hodnoty DNEL popř. 

DMEL, Dle jiných předpisů jsou stanovovány tzv. přípustné expoziční limity (PEL), které by 

měly být shodné se stanovenými DNEL (popř. DMEL), a to především z toho důvodu, že oba 

limity hovoří o maximálním množství látky, kterým může být pracovník exponován bez toho, 

že by došlo k negativnímu účinku. Porovnáním limitních hodnot DNEL a PEL pro pracovní 

expozici se zabývá celá řada odborných studií. Např. ve studii [83]  byly porovnávány 

hodnoty DNEL a PEL pro 88 vybraných látek stanovených dle pokynů pro posuzování 

chemické bezpečnosti [18]. Z uvedené studie vyplývá, že výsledné DNEL byly až šestkrát 

vyšší než stanovené PEL pro pracovní prostředí. 

Další studie [84] byla zaměřená na srovnání hodnot DNEL stanovených registranty pro 

dlouhodobou inhalační expozici, švédskými limity PEL a hodnotami určenými ve studii [84]. 

Rozdíly mezi hodnotami DNEL stanovenými registranty byly v porovnání s hodnotami PEL 

výrazné (450 krát vyšší nebo 230 krát nižší než odpovídající PEL) [84]. 

Shrnutí 

Požadavek posouzení vztahu dávka-účinek je stanoven dle nařízení REACH (příloha I, část 3 

nařízení REACH). Aby tato povinnost mohla být naplněna, byly vytvořeny materiální nástroje 

v podobě ucelených metodik s detailním popisem jednotlivých postupů. Na základě analýzy 
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bylo zjištěno, že i přes vytvoření těchto metodik, dochází k rozdílným výsledkům mezi 

stanovenými bezpečnými hodnotami pro expozici látce. Tyto výsledky nejsou kompatibilní 

ani s platnými expozičními limity, které je nutné dodržovat dle jiných předpisů vztahujících 

se k expozici chemickým látkám na pracovišti. Tyto skutečnosti mohou mít negativní 

důsledky v rámci efektivního řízení rizik. 

7.2.3 Hodnocení expozice 

Stejně jako v případě posouzení vztahu dávka-účinek, bylo hodnocení expozice prováděno 

kompetentní autoritou. Vzhledem k tomu, že k dispozici byla data vztahující se pouze na 

výrobu chemické látky, nebylo možné pro kompetentní autoritu provést adekvátní posouzení 

expozice v celém životním cyklu chemické látky.  

Nařízení REACH jasně stanovuje, že posouzení expozice musí provést výrobce nebo dovozce 

uvádějící chemickou látku na trh v celém jejím životním cyklu. Aby tento požadavek mohl 

být naplněn, byly opět vytvořeny nástroje v podobě pokynů a modelových nástrojů, které mají 

sloužit pro naplnění tohoto požadavku v adekvátní kvalitě.  

Pro sestavení scénáře expozice slouží seznamy deskriptorů uvedené v pokynu R12 [41]. Na 

základě uvedených deskriptorů může výrobce nebo dovozce chemické látky od svých 

následných uživatelů získat potřebné informace ke zhodnocení rizik při použití látky. 

V případech, kdy je stanoveno zvýšené riziko při použití dané chemické látky, může výrobce 

nebo dovozce chemické látky nastavit taková opatření, aby mohlo být riziko adekvátně 

řízeno.  

Úroveň expozice je posuzována buď na základě naměřených dat, nebo za pomocí modelových 

nástrojů určených pro zpracování zprávy o chemické bezpečnosti (viz kapitola 5.2.1). Díky 

nařízení REACH byla vytvořena řada modelů, které jsou schopny odhadnout úrovně expozice 

(viz kapitola 5.2.1). 

Pro ověření efektivity modelů v odhadech expozice byla v rámci disertační práce provedena 

případová studie, zaměřená na rozdílnost mezi modelovanou úrovní expozice a úrovní 

expozice měřenou autorizovanou osobou. Odhady úrovně expozice byly provedeny pro 

inhalační expozici s využitím modelu ECETOC TRA. Tento model byl využit především 

proto, že je využíván pro účely nařízení REACH, nepožaduje vstupní data exportovaná ze 

softwaru IUCLID a je volně dostupný. Inhalační expozice byla v rámci analýzy uvažována 
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proto, že pro dermální expozici nebyla data dostupná (proveden osobní odběr vzorku pro 

určení její úrovně).  

Při ilustraci výsledků byly porovnávány úrovně expozice měřené během pracovní doby a 

výsledky z modelu ECETOC TRA hodnotícího expozici jednotlivě v rámci každého procesu. 

To tedy znamená, že pro expozici měřenou na pracovišti byla uváděna pouze jedna hodnota a 

výsledky z použitého modelu jako více různých hodnot. Důvodem je to, že při osobních 

odběrech je během celé pracovní doby (nebo její převážnou část) pracovník vybaven 

odběrovým zařízením tak, aby byla monitorována veškerá expozice (během pracovní doby 

mění svou pozici). ECETOC TRA odhaduje úrovně expozice na základě stanovených 

procesů, tzn., že celá výroba je rozdělena na sekce procesů, z nichž se skládá, vstupních dat o 

podmínkách použití chemické látky a jejích vlastností (tenze par, molekulová hmotnost, 

biodegradabilita, rozpustnost ve vodě, DNEL apod.).  

Data pro případovou studii byla získána od výrobců látek zahrnutých do analýzy a je nutné 

zachovat utajení o jejich identitě. Z tohoto důvodu jsou látky pojmenovány jako A, B, C.  

Látka A je organickou kapalinou používanou jako rozpouštědlo. Měření pracovní expozice 

bylo provedeno stacionárním měřením a pomocí osobních odběrů u kontrolního technika 

(údržba strojů) a operátora. Naměřené úrovně inhalační expozice byly 0,01 mg/m3; 

0,01mg/m3 a při stacionárním měření byla zjištěna hodnota 0,07 mg/m3. Výsledné úrovně 

expozice dle modelu ECETOC TRA byly 1,16 mg/m3, 3,48 mg/m3, 1,74 mg/m3, 0,58 mg/m3. 

V této dílčí části analýzy jsou výsledné odhady úrovně expozice vyšší než naměřená data. 

Látka B je taktéž organickou kapalinou používanou při výrobě polymerních sloučenin a 

přípravků. Osobní odběr inhalační expozice byl proveden na pracovníku obsluhy celého 

výrobního zařízení. Naměřená expozice byla 0,07 mg/m3 během celé pracovní doby. 

Namodelované úrovně expozice byly pro jednotlivé procesy 0,04 mg/m3, 0,07 mg/m3, 0,01 

mg/m3, 0,02 mg/m3. V této dílčí části analýzy jsou výsledné odhady úrovně expozice 

nadhodnocené oproti hodnotám změřených na pracovišti. 

Látka C je organickou kapalinou používanou jako rozpouštědlo. Data získána z osobních 

odběrů byla naměřena u dvou operátorů syntézy. Naměřené úrovně inhalační expozice byly 

0,70 mg/m3 a 0,80 mg/m3. Odhadované úrovně inhalační expozice modelem byly 0,55 mg/m3, 

1,64 mg/m3, 0,77 mg/m3, 0,38 mg/m3.V této dílčí části analýzy jsou výsledné odhady úrovně 

expozice vyšší nebo shodné s naměřenými daty. Na základě tohoto ilustrativního příkladu je 

možné říci, že při použití modelů může docházet k nadhodnocování expozice.  
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Shrnutí 

Pro naplnění požadavku hodnocení expozice je vytvořeno dostatečné množství modelů. Jsou 

vytvářeny podpůrné pokyny, které detailně popisují postup, jakým by se měl zpracovatel řídit. 

V případě nedostatku informací o expozici mohou být využity různé modelové nástroje, které 

umožňují odhadnout expozici chemickou látkou. Na základě omezené případové studie na tři 

látky bylo poukázáno na to, že modelové nástroje odhad expozice podhodnotit.  

7.2.4 Charakterizace rizika 

Jak je patrné z předešlých kroků, i část týkající se charakterizace rizika byla prováděna 

kompetentní autoritou z důvodů, které již byly zmiňovány dříve (velké množství látek, 

nedostatečné informace o expozičních scénářích u následných uživatelů apod.) 

Dle nařízení REACH je charakterizace rizika poslední částí povinností na straně výrobce nebo 

dovozce uvádějících chemickou látku na trh v procesu posuzování rizika.  

Proces charakterizace rizika se provádí jako porovnání naměřených úrovní expozice nebo 

úrovní odhadu expozice (přes modely) s bezpečnou prahovou úrovní (DNEL, PNEC). Při 

stanovování rizika pomocí modelů je nutné zadat vstupní parametry o látce, expoziční scénář 

(viz deskriptory použití) a podmínky, za kterých je látka používána. Modely automaticky 

vygenerují úroveň expozice a porovnají tuto úroveň s hodnotami DNEL a PNEC v závislosti 

na typu nebezpečné vlastnosti chemické látky. V případě, že výsledné riziko je vyšší než 1, 

podmínky expozice (použití ochranných pracovních pomůcek, lokální odsávání apod.) jsou 

upravovány tak, aby odhadované riziko bylo nižší než hodnota 1. V důsledku to znamená, že 

riziko je adekvátně řízeno. 

Při charakterizaci rizika byly v rámci disertační práce porovnávány odhadované expozice dle 

dvou různých modelů (ECETOC TRA a CHESAR) a zároveň i podmínky, za kterých je riziko 

adekvátně kontrolováno (tzn. RCR < 1). 

Pro vytvoření případové studie (v rámci disertační práce) byla použita látka B uvedená 

v kapitole 7.2.3. Výběr této látky byl ovlivněn především dostupností dat  ve formě i5z 

souboru (tj. registrační dossier výrobce chemické látky vygenerovaný softwarem IUCLID) 

nutný pro použití modelu CHESAR. Hodnocení rizik bylo zaměřeno na dermální a inhalační 

expozici při procesu výroby látky B.  
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V tabulce 4 jsou uvedeny informace, které byly zadávány do obou použitých modelů. Výroba 

chemické látky B je popsána a rozdělena dle jednotlivých procesů, tzv. PROC. Dále je 

v tabulce uvedeno, jaký typ modelového nástroje byl použit, výsledné doby expozice, 

používané osobní ochranné pomůcky a jejich účinnosti pod úroveň 1. Podmínky uvedené 

v poslední kolonce tabulky označují, zda je proces výroby prováděn ve vnitřních či 

otevřených venkovních prostorech. V případě vnitřních prostorů je možné uvést i přítomnost 

lokálního odsávání uvolněné látky do venkovního prostředí. V případech, kdy bylo vypočtena 

hodnota RCR > 1, byly tyto původní informace pozměněny tak, aby bylo dosaženo hodnoty 

RCR ˂ 1. Snižování doby expozice nebo zvyšování úrovně účinnosti osobních ochranných 

pomůcek bylo voleno postupným mechanismem. Nejdříve byly zadány stejné pracovní 

podmínky v obou modelech. Po vyhodnocení rizik, tam kde výsledné RCR > 1, byly 

podmínky upravovány tak, aby bylo dosaženo výsledného RCR ˂ 1. Tyto změny jsou v 

tabulce 4 rozlišeny oranžovou barvou. 

Tabulka 4 Adekvátní řízení rizik dle modelů CHESAR a ECETOC TRA 

Kategorie 

PROC 

Typ 

modelu 

Doba 

expozice 

Osobní ochranné pomůcky Podmínky 

Respirátor (pokud 

ano, účinnost v %) 

Rukavice (pokud 

ano, účinnost v %) 

PROC2 CHESAR <8 h Ne Ano (80) Vnitřní prostory LEV 

 ECETOC >4 h Ano (90) Ne Vnitřní prostory LEV 

PROC3 CHESAR <4 h Ne Ano (80) Vnitřní prostory 

 ECETOC 15m -1 h Ano (90) Ne Vnitřní prostory 

PROC9 CHESAR <4 h Ne Ano (80) Vnitřní prostory  

 ECETOC 15m -1 h Ano (90) Ne Vnitřní prostory  

PROC15 CHESAR <1h Ne Ne Vnitřní prostory 

 ECETOC  15m – 1h Ne Ne Vnitřní prostory 

LEV = Lokální ventilace (Local Exhaust Ventilation); PROC 2 = Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného 

výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků); PROC 3 = Použití v rámci 

uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace); PROC 9 = Přeprava látky nebo přípravku 

do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování); PROC 15 = Použití jako laboratorního 

reagentu. 

 

Výsledné RCR pro inhalační expozici za daných podmínek v rámci obou modelů je 

znázorněno v grafu 2. 
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Graf 2 Charakterizace rizika pro inhalační expozici dle CHESAR a ECETOC TRA 

Z grafického znázornění je možné vyvodit několik závěrů. PROC 2 dle výsledného RCR pro 

inhalační expozici je dle modelu CHESAR stanoveno bez použití jakéhokoliv ochranného 

opatření. V případě modelu ECETOC TRA bylo u PROC 2 nutné zadat účinnost respirátoru 

90%, aby bylo riziko sníženo. U PROC 3 v případě modelu  CHESAR nebylo nutné 

z pohledu inhalační expozice měnit původní podmínky, v případě ECETOC TRA musel být 

„použit“ respirátor o účinnosti 90 %. I přes tuto úpravu bylo nutné snížit dobu trvání z méně 

než 4 hodin na maximální 1 hodinu expozice. Totožná situace byla i v hodnocení PROC 9. 

Hodnota RCR byl pro PROC 15 v obou případech za stejných podmínek, pod úrovní 1. 

V charakterizaci rizika pro inhalační expozici model ECETOC TRA požadoval přísnější 

kritéria pro adekvátní kontrolu rizika než model CHESAR.  

V případě dermální expozice jsou výsledné RCR znázorněny v grafu 3. 
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Graf 3 Charakterizace rizika pro dermální expozici dle CHESAR a ECETOC TRA 

Při charakterizaci rizika PROC 2 bylo nutné v modelu CHESAR zadat ochranné rukavice s 

účinností 80 % pro snížení výsledného RCR pod 1. V případě modelu ECETOC TRA mohly 

zůstat původní podmínky nepozměněné. U PROC 3 byla situace podobná jako v případě 

PROC 2. V modelu ECETOC TRA musela být snížena doba trvání činnosti na hodnotu 

maximálně do 1 hodiny. Podobně i v případě PROC 9 byla situace totožná s PROC 3. V 

PROC 15 byly výsledné hodnoty RCR totožné. Vzhledem k požadovanému zkrácení doby 

expozice v modelu ECETOC TRA oproti modelu CHESAR, lze usuzovat, že toto bylo 

dostatečným opatřením proto, aby bylo riziko adekvátně kontrolováno.  

Shrnutí 

Charakterizace rizika dle nařízení REACH je povinnou součástí hodnocení rizik v celém 

životním cyklu látky. V mnoha případech je prováděna pomocí modelových nástrojů, 

převážně z důvodu chybějících údajů co se týče úrovní expozice. Modelové nástroje umožňují 

odhad expozice, případně její ovlivnění pomocí změn podmínek expozice nebo použitím 

ochranných pracovních pomůcek. Tyto úpravy souvisí s cílem snížení výsledného rizika pod 

úroveň 1. Na ilustrativním příkladu bylo poukázáno na to, jak se mohou lišit jednotlivé 

úrovně opatření pro to, aby bylo riziko adekvátně kontrolováno, což může v praktickém 

využití vést k tomu, že výběr modelu pro hodnocení rizik bude zvažován dle jeho mírnějších 

požadavků pro řízení rizik. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

PROC 2 PROC 3 PROC 9 PROC 15

R
C

R

Charakterizace rizik - dermální expozice

CHESAR

ECETOC



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

 2015             68 
 

7.2.5 Řízení rizik na základě scénáře expozice 

Původní legislativa přikládala povinnost výrobcům chemických látek, aby při uvádění těchto 

látek na trh byl předáván následným uživatelům i bezpečnostní list. Tento bezpečnostní list 

zahrnoval údaje o klasifikaci nebezpečných vlastností chemických látek, toxikologické a 

ekotoxikologické informace, případně stanovený limit PEL, a pokyny k bezpečnému 

zacházení s látkou, které byly odvozeny na základě klasifikace látky. U nových látek 

(ELINCS) byly tyto informace kompletní. U existujících látek (EINECS) bylo problematické, 

že nebyly podstoupeny kompletnímu testování nebezpečných vlastností, a tudíž i informace 

v bezpečnostním listu se pro jednu konkrétní látku významně lišily.  

Nařízení REACH přejalo původní obsah bezpečnostního listu a doplnilo jej o několik nových 

informací, které musí být součástí bezpečnostního listu (Příloha II, REACH). Tyto změny 

zahrnují klasifikaci nebezpečných látek a směsí dle směrnice 67/548/EHS a zároveň i 

klasifikace dle platného nařízení CLP a především scénář expozice, který je nutnou součástí 

bezpečnostního listu nebezpečných chemických látek. 

Scénář expozice musí obsahovat informace o opatření pro konkrétní použití látky následným 

uživatelem. Informace se týkají převážně doporučení o použití ochranných pracovních 

pomůcek s definovanou účinností (respirátor, rukavice apod.), zda je nutné použít lokální 

odsávání emisí, doba trvání expozice atd. Tento scénář slouží ve společnosti k zajištění 

adekvátní kontroly rizika pro zdraví a životní prostředí. 

Na základě diskusí s výrobci chemických látek a jejich následnými uživateli a studií, které 

byly zaměřeny na evaluaci nařízení REACH [57],[65], se nová podoba bezpečnostního listu 

liší především v počtu stran. Z původních 7 stran bezpečnostní list obsahuje minimálně 50 

stran a více, čímž se stává nepřehledným.  

Shrnutí 

Dle nařízení REACH je stanovená forma a obsah informací uvedených v bezpečnostním listu.  

Aby byl tento požadavek naplněn, byly vytvořeny různé metodické pokyny, které se jeví jako 

velice efektivní nástroj pro tvorbu bezpečnostních listů chemických látek a směsí. Dle 

současné podoby bezpečnostního listu má mít každý následný uživatel k dispozici kompletní 

nástroj pro řízení rizik vznikajících při nakládání s chemickou látkou. Jeví se ale jako 

neefektivní jeho rozšířená podoba, která se stává nepřehlednou. Tímto tedy lze považovat 

tento nástroj jako méně efektivní, protože neefektivně slouží svému původnímu účelu. 
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7.2.6 Přístup veřejnosti k informacím 

Na základě původní legislativy byly tvořeny seznamy látek, které byly uváděny na trh 

Evropské unie. Mezi tyto seznamy patří seznam EINECS, ELINCS a seznam látek nadále 

nepovažovaných za polymery. Dostupné informace se týkaly převážně fyzikálně-chemických 

vlastností látek, jejich molekulové struktury a základních toxikologických dat.  

Jestliže bylo zapotřebí získat o chemických látkách podrobnější informace, byly k tomuto 

účelu použity různé databáze, kde jsou dostupné podrobnější informace (např. toxikologické 

studie).  

Jediným přímým informačním mediem pro zjištění nebezpečných vlastnosti látky byl 

bezpečnostní list, který ne vždy obsahoval relevantní data. Na základě požadavků nařízení 

REACH (článek 119, REACH) byla agenturou ECHA zveřejněna databáze tzv. 

registrovaných látek, ve které lze dohledat klasifikaci nebezpečných vlastností chemické 

látky, její fyzikálně chemická a toxikologická data, použití chemické látky atd. V současnosti 

databáze obsahuje 7992 registrovaných látek [40].  

Důvodem vzniku této databáze bylo, aby spotřebitelé měli přístup k informacím o 

chemických látkách a přípravcích, které by jim umožnily činit kvalifikovaná rozhodnutí o jimi 

využívaných látkách. Důraz byl kladen na to, že veřejnost má právo na přístup k informacím o 

chemických látkách a přípravcích, kterým je vystavována. To umožňuje činit kvalifikovaná 

rozhodnutí např. spotřebitelů, jejichž reakce mohou vyvíjet tlak na průmyslovou sféru vedoucí 

k vývoji bezpečnějších substituentů tím, že nebudou používat výrobky, které by mohly 

znamenat významný zdroj rizik pro jejich zdraví [1]. 

Shrnutí 

Dle nařízení REACH byla vytvořena databáze registrovaných chemických látek, ke kterým 

má přístup jednak zástupce průmyslové sféry a jednak široká veřejnost. Tímto se usnadňuje 

přístup k informacím o chemických látkách, která může napomoci třetím stranám činit 

rozhodnutí o tom, zda nadále budou podporovat výrobu chemické látky, tím, že budou 

výrobky látku obsahující dále používat či nikoliv. Tato změna souvisí s tzv. principem 

subsidiarity, kde se do rozhodovacího procesu zapojují i občané a to tím, že sami rozhodují o 

tom, jak dalece je pro ně možné riziko akceptovatelné či nikoliv. 
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7.3. Novinky v rámci procesu managementu rizik chemických látek a jeho 

nástrojů 

Nařízení REACH s sebou přináší nejen změny v povinnostech při nakládání s chemickými 

látkami, ale i nové procesy vztahující se na SVHC látky. Cílem těchto procesů je zajištění 

vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí při zvážení všech různých rizik, která 

mohou nastat při jejich regulaci vyplývajících z nakládání s těmito látkami. Touto novinkou je 

již zmíněný autorizační (povolovací) proces. 

Důvodem vytvoření autorizace (povolení) byla dostatečná kontrola nakládání s SVHC 

látkami, a tam, kde je možné je nahradit, aby byla provedena substituce.  Autorizace by měla 

být udělena pouze pro konkrétní použití této látky, a to v případech, kdy je průkazné, že dané 

konkrétní užití představuje pouze zanedbatelné riziko, anebo v ostatních případech, kdy 

takové užití je přijatelné s ohledem na sociálně-hospodářské přínosy, nedostatek 

„bezpečnějších“ chemických látek a přípravků pro tentýž účel apod.  

Směrnice 92/59/EEC [85] o všeobecné bezpečnosti výrobků rozšiřovala odpovědnost na 

určené užití spotřebitelem, které by nemělo přinášet nepřijatelná rizika za normálních či 

rozumně odhadnutelných podmínek užití výrobku. Průzkumem těchto vztahů se zjistilo, že 

všeobecné rozložení odpovědnosti nevedlo k uspokojivému posuzování úrovně bezpečnosti 

chemických látek a přípravků. Proto bylo nezbytné přijmout dodatečné právní opatření 

stanovující přesnější povinnosti průmyslové sféry [1]. Dalším důležitým důvodem byla 

motivace v oblasti hledání méně nebezpečných náhrad (náhradních látek), kde jsou taková 

alternativní řešení dostupná [1].  

Na rozdíl od původní legislativy, která vyžadovala posouzení poměru benefitů a nákladů 

spojených s použitím SVHC látky příslušnými orgány, je nyní výrobce nebo následný uživatel 

povinen poskytnout jakoukoliv informaci prokazující tvrzení, že přínosy z pokračujícího 

užívání SVHC látky převyšují potenciální negativní dopady vůči zdraví a životnímu prostředí. 

Směrnice 76/769/EHS [38] omezovala jistá užití chemických látek, aniž by před tímto 

omezením poskytovala nějaký mechanismus dávající možnost, případ od případu takové 

rozhodnutí zvrátit [1]. Průmyslová sféra obvykle předkládala jen takové údaje, u nichž bylo 

předpokládáno, že nepovedou k zamýšleným omezením. Takto způsobený nedostatek 

potřebných údajů celou situaci ovšem zhoršoval a proces hodnocení rizik často končil závěry, 

že pro kvalifikované stanovisko k řízení rizik jsou potřebné další informace. Další zdržení se 

obvykle vyskytovala v případech, kdy bylo potřebné vyvinout analytické metody pro kontrolu 
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dodržování případného omezení/zákazu. Příslušné orgány potom musely nést hlavní břemeno 

vývoje takových analytických metod. 

Nařízení REACH v tomto ohledu přináší vyšší stupeň flexibility pro podmínky, za kterých 

jsou odpovídající bezpečnostní opatření přijímána. Nehledí pouze na potenciál látky ohrozit 

zdraví člověka nebo životní prostředí, ale začleňuje navíc i tzv. sociální cíle a sociální 

hodnoty, které by mohly být zásadně ohroženy rozhodnutím o regulaci látky a dopady by byly 

mnohem závažnější než samotné použití látky a rizika s ní související. Aby mohla být látka 

schválena, je nutné prokázat adekvátní kontrolu rizika (prahové látky), dostupnost a možnou 

nahraditelnost SVHC látky alternativami, a prostřednictvím socioekonomické analýzy 

poukázat na možné různé dopady na společnost v případě zákazu použití látky při výrobě. 

Detailnějšími popisy těchto jednotlivých bodů se zabývají následující kapitoly 7.3.1 – 7.3.3. 

7.3.1 Analýza alternativních látek 

Dle původní legislativy byly zvažovány alternativní látky v případě, kdy se jednalo o omezení 

chemické látky, která měla výrazné negativní dopady na zdraví lidí anebo životní prostředí. 

Analýza alternativních látek byla prováděna kompetentní autoritou. V současnosti je průmysl 

povinen předložit, zda existují alternativní náhrady a v případě že ne, zdůvodnit, proč tomu 

tak je.  

Protože aplikace chemických látek je významně široká, není proto možné, aby kompetentní 

autorita mohla adekvátně zhodnotit veškeré technologické procesy z pohledu možnosti 

aplikace alternativy. Tato povinnost je nyní na straně průmyslových podniků, aby jasně 

deklarovaly, proč není možná náhrada této alternativy za SVHC látku. Průmysl je tedy 

motivován nebo nucen k identifikaci vhodných alternativ a jejich substituci za bezpečnější 

látky.  

V rámci praktické části byla možnost oslovit následné uživatele jedné z SVHC látek (dibutyl 

ftalát, dále jen DBP), zda jsou vhodné substituce pro jejich použití namísto DBP. K možnému 

nalezení vhodné alternativy za DBP u následných uživatelů byla použita metoda 

dotazníkového šetření. Dotazník byl sestaven ve spolupráci s univerzitou VU Amsterdam. 

Formulace otázek byla koncipována na základě informací o DBP a jeho použití v aplikační 

sféře. Dále pak byla provedena identifikace všech publikovaných alternativních látek, které 

mohou nahradit DBP v různých typech použití. Formát dotazníku (v českém jazyce) je 

uveden v příloze II. Dotazník byl zaslán v elektronické podobě v českém nebo anglickém 
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jazyce všem následným uživatelům, jejichž kontakty byly získány od výrobce DBP. Dotazník 

obsahoval otázky typu: 

- Pro jakou konkrétní výrobu je dibutyl ftalát používán a v jakém množství; 

- Jakou klíčovou roli hraje dibutyl ftalát v jejich výrobě (klíčové parametry apod.); 

- Zda jsou si vědomi rizik, které může dibutyl ftalát způsobit; 

- Zda vyvinuli již aktivity ve vyhledávání náhrad za dibutyl ftalát; 

- Jestli znají vhodné alternativy, které by nahradily dibutyl ftalát v rámci jejich použití, 

apod.; 

Celkem bylo osloveno 25 firem v České republice i zahraničí. Návratnost dotazníků byla 0%. 

Reakce na zaslaný dotazník byly následující:  

- 5 firem odpovědělo, že již dibutyl ftalát nepoužívají; 

- 20 firem bylo bez reakce (bez zpětné vazby od následného uživatele). 

V prvním případě, kdy bylo uvedeno, že společnosti již DBP nepoužívají, byly tyto 

společnosti zpětně kontaktovány s dotazem, z jakého důvodu přešli na použití alternativní 

látky. Důvodem bylo umístění DBP na kandidátský seznam a náročný proces autorizace, 

jehož výsledek nemusí být pozitivní z pohledu žadatele o povolení použití (oslovené firmy 

byly z oblasti gumárenství a výroby obuvi).  

Shrnutí 

I přes tento velice omezený průzkum týkající se pouze jedné SVHC látky lze usuzovat, že 

povinnost autorizace vyvolává pozitivní tlak na průmysl z pohledu vyhledávání možných 

jiných alternativních řešení. Důvodem je dozajista náročnost procesu autorizace, nejistota 

výsledku a neodmyslitelně i vysoká finanční náročnost pro uživatele takové látky.  

Tímto požadavkem jsou naplňovány principy substituce a snižování rizik  nahrazováním 

alternativními méně nebezpečnými látkami v případech, kde je to technicky možné, princip 

prevence a nejlepších dostupných technologií. 

7.3.2 Socioekonomická analýza (SEA) 

Na základě Směrnice 76/769/EHS o omezeném uvádění nebezpečných látek a přípravků na 

trh a jejich omezeném použití Komise prováděla vyhodnocení rizik, vyhodnocení nákladů a 
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přínosů látky předtím, než bylo přijato jakékoliv regulační opatření mající vliv na chemický 

průmysl. Předmětem zpráv, prověřovaných Vědeckou radou Komise pro toxikologii, 

ekotoxikologii a životní prostředí byly vytvářeny závěry o nepřijatelných rizicích 

vyplývajících z oznámení o omezeních látky na národní úrovni. V rámci tohoto 

rozhodovacího procesu se jednalo pouze o analýzu dat z pohledu Komise. Nebyly nastaveny 

mechanismy pro to, aby se do tohoto procesu rozhodování mohly zapojit i zainteresované 

strany a poukázat tak na možná jiná zásadní rizika, která mohla z uděleného omezení 

vyplývat.  Tento jev byl v minulosti velmi častý. Po udělení omezení použití látky následně 

začaly reagovat zástupci členských států, protože toto omezení bylo nepřijatelné na jejich 

národní úrovni [1]. Lze tedy říci, že řízení rizik chemických látek způsobujících významná 

rizika, bylo prováděno pouze z pohledu dopadů rizik chemické látky a ne z pohledu různých 

dalších nepříznivých dopadů, které mohou být důsledkem udělení rozhodnutí o řízení rizika. 

Aby tedy tento proces byl více otevřený a bylo možné zhodnotit veškeré možné dopady, které 

vyplývají z regulace použití chemické látky, byla dle nařízení REACH začleněna do 

povolovacího procesu i tzv. socio-ekonomické analýza (SEA). V rámci SEA jsou zvažovány 

všechny možné dopady, které mohou nastat při nepoužívání nebo omezení chemické látky v 

rámci jednotlivých použití. V SEA by měly být posouzeny názory všech zainteresovaných 

stran (výrobci, jejich zaměstnanci, státní správa, nevládní organizace a další), vyhodnoceny 

negativní a pozitivní vlivy povolení, resp. omezení látky ze všech hledisek, tj. zejména 

zdravotní, environmentální, sociální hlediska a ekonomické dopady.  

SEA začala být řešena významně v roce 2009, kdy poprvé byly umístěny látky na kandidátský 

seznam. Pod záštitou agentury ECHA byly organizovány pravidelné workshopy se zaměřením 

na posuzování vlivů na zdraví a dopadů na životní prostředí v rámci SEA. Významné 

nedostatky byly identifikovány v některých oblastech, převážně ve kvantifikaci zdravotních 

dopadů a jak např. vyčíslit hodnotu lidského života. Agentura ECHA zveřejnila pokyny pro 

zpracování SEA pro proces povolování a omezování [48]. Tyto pokyny uvádí, jakým 

způsobem by měl zpracovatel postupovat, aby bylo zajištěno zvážení všech relevantních 

dopadů, které by mohly nastat při nepoužití látky (tzv. scénáře nepoužívání). Z pohledu 

kvantifikace dopadů na ekonomiku, trh a širší ekonomické dopady je dostupnost relevantních 

dat zatížena nízkou mírou nejistoty. Při zpracování sociálního a ekonomického hodnocení je 

třeba zvážit hodnoty, preference a priority společnosti, které jsou důsledkem sociální diskuse 

a politického jednání. 
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Poprvé v celé historii managementu rizik chemických látek (v rámci EU) dochází k 

otevřenému procesu, kde průmysl musí deklarovat poměr mezi riziky a benefity použití 

chemické látky. Tímto by měly být vzaty v úvahu veškeré aspekty dopadu nepoužívání látky 

oproti jejímu dalšímu užívání. 

Problematická část je kvantifikace zdravotních nákladů způsobených expozicí látkám, u 

kterých nelze prokázat kauzální vztah mezi expozicí a zdravotním dopadem (aspektem). 

Tento problém je specifický pro toxické látky s endokrinními účinky nebo látky persistentní a 

bioakumulativní. Pokyny pro zpracování SEA dle nařízení REACH uvádí dvě statistické 

hodnoty lidského života – € 1,052,000 (tzv. střední hodnota) a € 2,258,000 (pro citlivostní 

analýzy) [48]. To však vyvolává řadu komplikací. Otázkou například zůstává, která z těchto 

hodnot je pro zpracování vhodnější, a jak je vůbec tato hodnota nastavena. Stejně tak není 

jasné, jaký je postup vyčíslení ztráty života při některých závažných chorobách. Např. u 

rakoviny nezáleží pouze na jejím vzniku, ale šance na přežití se odvíjí také od okamžiku 

diagnostikování nemoci a zahájení léčby. Metody pro kvantifikaci nákladů na zdravotní péči 

nebo zdravotní přínos z omezení látky jsou např. rok života o snížené kvalitě (Disability-

adjusted life year, DALY), rok života plného zdraví (Quality-Adjusted Life Year, QALY), 

náklady vynakládané na nemoc (cost-of-illness, COI), nebo tzv. ochota platit (Willings to pay, 

WTP). Aby mohly být tyto metody uplatňovány, jsou velice důležité informace o expozici 

dané látce v populaci a míry negativního účinku této látky. Toto ovšem není v mnoha 

případech možné a to z toho důvodu, že existuje mnoho rizikových faktorů, kterým je 

populace vystavována a zároveň je problematické mít k dispozici kauzální vztah mezi 

expozicí a konkrétním zdravotním účinkem. Aby bylo možné stanovit náklady na léčbu 

konkrétní nemoci, je nutno prokázat i to, že daná nemoc vznikla na základě expozice dané 

chemické látce apod. 

Shrnutí 

V rámci SEA dochází k uplatňování principu risk-trade off, kdy je posuzováno, které z rizik 

jsou ze společenského hlediska významnější. Na základě tohoto principu je následně 

rozhodnuto o jeho řízení. Významnou součástí této analýzy jsou zdravotní náklady, které mají 

významnou váhu v tomto procesu. Tato část je velmi kritická pro následné posuzování, 

poněvadž je velice důležité mít k dispozici adekvátní data, která lze velmi obtížně prokázat. 
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7.3.3 Participace třetích stran 

V celém procesu managementu rizik chemických látek hrají roli jednotlivé zainteresované 

strany, které již byly popsány v kapitole 3.1.5. V rámci naplňování požadavků nařízení 

REACH mají největší vliv při veřejném připomínkování autorizačních žádostí, nebo návrhů 

pro restrikci. Poněvadž se zde jedná o významná rozhodnutí, ve kterých je nutno zvážit 

veškerá rizika, snaží se každá z těchto stran prosazovat své zájmy a podporovat nebo vyvracet 

fakta uvedená v dokumentacích. Záleží na tom, o jakou zainteresovanou stranu se jedná a co 

je jejím cílem. 

Pro detailnější představu o tom, jak se tyto zainteresované strany zapojují do procesu 

autorizace, byla provedena analýza veřejných připomínek k autorizačním žádostem. V 

analýze připomínek bylo zaměřeno na níže uvedená konkrétní fakta: 

- Jaké zainteresované strany se vyjadřovaly k jednotlivým dokumentům; 

- Jakým způsobem se vyjadřovaly – tzn., zda podporovaly žádost, nebo poukazovaly na 

to, že existují alternativní řešení a látka může být adekvátně zastoupena alternativou, 

zda je prováděna adekvátní kontrola rizika a zda jsou relevantní socioekonomické 

dopady uváděné v autorizačních žádostech. 

Vstupní data pro tuto analýzu byla získána z webových stránek agentury ECHA [86].  

Výběr látky byl proveden na základě následujících kritérií: 

- Nejvyšší počet různých typů použití látky, o které je žádáno; 

- Uděleného rozhodnutí o povolení nebo nepovolení látky. 

Na základě kritérií, která byla stanovena pro výběr látek (viz výše) byl pro následující analýzu 

vybrán bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). DEHP ze všech prozatímních SVHC látek měl 

nejvyšší počet žádostí o různá použití a zároveň již bylo vydáno první povolení.  

Mezi použití, o které bylo žádáno, patřilo např.: 

- Výroba leteckých motorů; 

- Výroba PVC produktů; 

- Výroba lambda senzorů; 

- Formulace recyklovaného měkčeného PVC obsahujícího DEHP. 
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 Pro zjištění toho, jaké zainteresované strany se podílely (v jakém počtu) na veřejném 

připomínkování, musela být v úvahu brána všechna použití, o která bylo žádáno pro DEHP 

(viz graf 4). Data, ze kterých byl tento graf vytvořen, jsou uvedena v příloze III, tabulka 10 a 

11. Jak se dá předpokládat, nejvíce aktivní zainteresované strany byly NGO, průmyslové 

asociace a firmy jako takové.  

 

Graf 4 Srovnání účasti zainteresovaných stran v připomínkovacím procesu 

Po prostudování všech připomínek v rámci veřejného připomínkování žádostí DEHP byla 

provedena sumarizace, zaměřená na kromě již zmíněné konkrétní typy zainteresovaných stran 

a jejich věcné připomínky k analýze alternativ, adekvátní kontrolu rizika, socioekonomickou 

analýzu anebo na možnost, zda danou žádost podporovaly. Výsledné reakce ze strany NGO, 

kompetentních autorit, pojišťoven, individuálních expertů (na oblast toxikologie a chemické 

legislativy) byly následující: 

- Existuje významné množství alternativních látek, které mohou být využity pro 

konkrétní použití (na základě literární rešerše vložených k připomínkám některými z 

účastníků); 

- Není jisté, zda riziko je adekvátně kontrolováno, poněvadž velice často detaily o řízení 

rizik jsou v utajené části (rekce NGO); 
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- Poukazují na velké množství exponované populace, kde díky biomonitoringovým 

studiím je jasně prokázáno, že populace je stále v riziku (hlavně citlivá populace jako 

jsou děti); 

- Pokládají za nutné uvést i socioekonomickou analýzu (v případě prahových látek není 

povinná), protože DEHP je endokrinním disruptorem, u kterého nelze prokázat 

adekvátní kontrolu rizika a je nutné, aby byly zhodnoceny veřejné zdravotní náklady, 

které díky expozici této látce vznikají; apod. 

Ve dvou případech byla dána negativní odpověď z pohledu žadatele o použití od následného 

(nebo následných) uživatelů DEHP prosazujících alternativní látku za DEHP, která měla být 

ekonomicky i technicky plně použitelná jako náhrada pro většinu uvedených použití. Z tohoto 

lze usuzovat, že následný uživatel byl možná i výrobcem zmiňované alternativní látky.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, DEHP byl jedním z prvních látek, kde již bylo uděleno 

povolení, a to pro použití DEHP při výrobě leteckých motorů. Reakce na tuto žádost z 

pohledu zainteresovaných stran byla totožná jako u všech ostatních (zmíněno výše). Po 

zvážení všech připomínek a reakcí uživatelem DEHP, byla žádost o povolení následně 

analyzována a připomínkována výbory SEAC a RAC. Bylo shledáno, že v současné době 

opravdu není alternativní řešení za DEHP pro výrobu leteckých motorů firmou Rolls Royce a 

dopady, které by mohly nastat z jejich nefunkčnosti, by byly závažnější, než riziko, které by 

látka mohla pravděpodobně způsobovat a které je navíc adekvátně řízeno. Jejich závěrečné 

doporučení pro Evropskou komisi bylo následující [87]: 

- RAC – riziko je adekvátně kontrolováno; 

- SEAC – neexistují vhodné alternativy; 

- Doporučená lhůta pro povolení – 7 let. 

Evropská komise nakonec rozhodla udělit toto povolení za dodržení podmínek, které byly 

stanoveny v autorizační dokumentaci, na dobu 7 let. Po tomto období, pokud nebude možná 

náhrada za DEHP, musí firma předložit jasné důkazy o tom, že po celou tuto dobu vyvíjela 

maximální úsilí pro to, aby mohla DEHP ve své výrobě nahradit. 

Shrnutí 

Participace třetích stran je významnou součástí hodnocení rizik látek, které vzbuzují 

významné obavy, a je nutné provést řízení rizik takovým způsobem, aby byly vzaty v úvahu 

všechny aspekty vyplývající z tohoto rozhodnutí o řízení. Zainteresované strany (v tomto 
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případě označeny jako třetí strany) se zásadně podílí na utváření legislativního řízení rizik 

takovýchto látek, poněvadž se hledá konsensus mezi jejich názory. Aktivní přístup nevládních 

organizací, popřípadě konkurenčních firem, napomáhá regulátorovi ve zvažování různých 

aspektů, a to např. existence alternativních řešení, které by mohl samotný výrobce se zištného 

důvodu zatajit, nebo o nich ani neví. 

V tuto chvíli je velmi obtížné posuzovat, jaký vliv mají jednotlivé zainteresované strany na 

rozhodovací proces (tzn., zda dochází ke společenskému konsensu anebo je vycházeno 

průmyslu vstříc), poněvadž prozatím byly uděleny pouze jen dvě povolení a to pro stejného 

následného uživatele SVHC látky, který prokazatelně deklaruje adekvátní kontrolu rizika a 

zavazuje se k náhradě SVHC látky během období, pro které mu bylo přiděleno povolení. 
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8. ZHODNOCENÍ NAŘÍZENÍ REACH JAKO NÁSTROJE PRO 

ZVYŠOVÁNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Hodnocení nařízení REACH bylo provedeno na základě kritérií stanovených pro zpracování 

disertační práce. Mezi tato kritéria patří: 

- Naplnění jednotlivých principů managementu rizik popsaných v kapitole 3.1; 

- Naplnění jednotlivých částí rámce managementu rizik popsaných v kapitole 3.2; 

- Naplnění jednotlivých prvků procesu managementu rizik popsaných v kapitole 3.3. 

Zvolená kritéria byla aplikována na původní legislativu a nařízení REACH s ohledem na 

normu ISO 31 000, která definuje strukturu efektivního managementu rizik. Termínem 

naplňování je myšleno, zda byly anebo jsou jednotlivé části managementu rizik (principy, 

rámec, prvky procesu) obsaženy v původní legislativě a zároveň i v nařízení REACH.  

Prvky procesu managementu rizik byly posuzovány dodatečnými kritérii a to: 

- Zda jsou prosaditelné a vymahatelné; 

- Zda existují dostatečné nástroje pro uplatňování jednotlivých prvků managementu a 

jejich funkčnost. 

Následující kapitoly se zabývají jednotlivě těmito zhodnoceními. 

8.1. Naplnění principů managementu rizik  

V kapitole 3.1 byly jmenovány základní principy managementu rizik chemických látek, které 

je nutné naplnit pro to, aby mohl být management účinný a efektivní. Pro zhodnocení toho, 

zda jsou všechny tyto principy zakomponovány i do jednotlivých požadavků nařízení 

REACH, byla provedena komparace principů identifikovaných v analýze (kapitola 7), které 

byly zakomponovány v původní legislativě a v nařízení REACH. Toto hodnocení bylo 

provedeno i pro původní legislativu s cílem poukázat na to, jak dalece se liší od sebe původní 

legislativa a nařízení REACH při naplňování principů managementu rizik. Výsledné 

hodnocení je uvedeno v tabulce 5. 
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Tabulka 5 Naplnění principů managementu rizik dle původní legislativy a nařízení REACH 

Princip 
Zakomponován v původní 

legislativě 
Zakomponován v REACH 

Prevence  

------------ 

Zaváděním nových požadavků pro 

uplatňování managementu rizik; 

Stanovení nové struktury 

managementu rizik apod. 

Předběžné opatrnosti  
------------ 

Evaluace látek  

Problematika nanomateriálů 

Snižování rizik u 

zdroje  
------------ 

Hodnocení rizik prováděno v celém 

životním cyklu látky 

Kritických zátěží  Posuzování vztahu dávky a účinku pro 

prahové i bezprahové látky 

Posuzování vztahu dávky a účinku 

pro prahové i bezprahové látky 

Nejlepších 

dostupných 

technologií (BAT)  
------------ Substituce SVHC látek za alternativy 

Ekonomické 

odpovědnosti  ------------ 

Registrační poplatky; 

Autorizační poplatky; 

Hodnocení rizik na vlastní náklady 

Sdílené 

diferenciované 

odpovědnosti  

Převážná část odpovědností byla na 

kompetentní autoritě 

Odpovědnost za řízení rizik je 

přenesena na původce rizik 

Subsidiarity  
------------ 

Participace třetích stran v rámci 

rozhodovacího procesu 

Integrace Plně integrovaná do politiky životního 

prostředí 
------------ 

Substituce Substituce chemických látek pouze 

v případě omezených látek 
Substituce SVHC látek za alternativy 

Risk trade-off 
------------ Povolovací proces 

 

Jak je z tabulky 5 patrné, původní legislativa svými požadavky naplňovala pouze malou část 

jednotlivých principů managementu rizik chemických látek. Naopak v nařízení REACH jsou 

implementovány téměř všechny základní principy managementu rizik chemických látek.  Kde 

byl ale zjištěn nedostatek v naplňování principů, je princip integrace do ostatních legislativ, 

které se vztahují na chemické látky a ochranu zdraví. Nařízení REACH zasahuje do mnoha 

předpisů, nebo je s nimi propojeno. Z tohoto důvodu je proces integrace velice složitý a je 

tedy prozatím stále ve fázi vývoje. 

8.2. Naplnění rámce managementu rizik 

Struktura managementu rizik byla popsána v kapitole 3.2. V této části bylo hodnocení 

zaměřeno na to, zda jsou naplňovány všechny části rámce managementu rizik, které spočívají 

v existenci daných částí v souvislosti s nařízením REACH. Vzhledem k tomu, že rámec 

nařízení REACH vychází z přezkoumání původní legislativy, nebude v této podkapitole 
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srovnáváno, jaké části rámce naplňovala původní legislativa. Pozornost v tomto případě bude 

věnována pouze nařízení REACH. 

Mandát nařízení REACH 

Mandátem (závazkem) nařízení REACH je zvýšit ochranu zdraví a životního prostředí. Tento 

cíl nelze v tuto chvíli hodnotit, poněvadž jeho implementace je stále v procesu a dokončena 

by měla být posledním termínem registrací v roce 2018. Lze ale říci, že tento cíl nebude 

možno zhodnotit ani za několik desítek let, poněvadž bude obtížné spojit snížení počtu 

nemocí nebo poškození složek životního prostředí s nařízením REACH. 

Návrh rámce 

Návrh rámce byl vytvořen v rámci Bílé knihy, která byla diskutována a připomínkována 

řadou zainteresovaných stran. V tomto návrhu rámce (nebo struktury) bylo stanoveno, že 

odpovědnost za rizika by měli nést jeho původci a že by mělo být vytvořeno dostatečné 

množství zdrojů (lidských, technických apod.) aby mohla být tato nová struktura a její 

pravidla efektivně implementována a naplňována.  

Původní návrh byl implementován v podobě nařízení REACH. Co se týče jednotlivých 

pravidel rámce, jsou v tomto nařízení zakomponovány všechny části, které byly stanoveny 

v návrhu rámce – tedy Bílé knize. Jsou definované odpovědnosti zainteresovaných stran a to 

původců rizik a těch kdo jsou odpovědni za jejich řízení. 

Implementování managementu rizik 

Z pohledu lidských zdrojů byla vytvořena agentura ECHA, která nemá jen výkonnou moc 

v této oblasti, ale taktéž má napomáhat průmyslu v naplňování jednotlivých požadavků. Touto 

agenturou jsou tvořeny pokyny pro naplňování procesu managementu rizik, který je 

zakomponován v rámci požadavků nařízení REACH. Mezi tyto nástroje patří pokyny, 

metody, různé modelové nástroje apod., které napomáhají k tomu, aby mohly být jednotlivé 

povinnosti naplňovány.  

Monitorování a přezkoumávání 

Monitorování a přezkoumávání nařízení REACH je stanoveno v pětiletých lhůtách. Po 

uvedení nařízení REACH v platnost byla již zpracována a publikována zpráva evropské 

komise zaměřená na hodnocení funkčnosti nařízení REACH [66]. Z této zprávy vyplynulo, že 

implementace nařízení je doprovázena řadou chybných dokumentů podávaných ze strany 

průmyslu a je nutné provést opatření nutná ke zvýšení kvality těchto dokumentů. 
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Neustálé zlepšování rámce 

Tuto fázi není prozatím možné hodnotit, poněvadž je implementace nařízení REACH stále 

v procesu. 

Výsledné hodnocení nařízení REACH z pohledu naplňování rámce managementu rizik je 

zobrazeno na obrázku 6. Modře jsou zvýraznění části nařízení REACH, které je v současné 

době možné hodnotit. 

 

Obrázek 6 Naplnění rámce managementu rizik nařízením REACH 

Z tohoto obrázku je patrné, že v nařízení REACH jsou v současné době naplněny jednotlivé 

části rámce managementu rizik definované v normě ISO 31 000. 

8.3. Naplnění procesu managementu rizik z pohledu jeho prvků 

V rámci tohoto hodnocení byla věnována pozornost jednotlivým prvkům managementu rizik 

chemických látek a do jaké míry je nařízení REACH naplňuje. Nejdříve byla zpracována 

syntéza jednotlivých poznatků vyplývajících z analýzy změn, které byly následně promítnuty 

do závěrečného hodnocení. Zhodnocení naplňování jednotlivých prvků managementu rizik 

bylo provedeno pro původní legislativu a následně pro nařízení REACH, aby bylo zjištěno, 

zda došlo k pokroku či nikoliv. 

Výsledné zhodnocení toho, do jaké míry tyto prvky naplňovala původní legislativa, lze vidět 

na obrázku 6. Většina prvků managementu rizik chemických látek začala být naplňována 

v rámci původní legislativy až po roce 1981, což tedy znamená, že díky již existujícím látkám 

nemohla tyto prvky zcela naplnit.  Některé prvky managementu rizik chemických látek 

v původní legislativě nebyly zahrnuty vůbec i přes to, že mají významný vliv na ochranu 
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životního prostředí a zdraví. Jedná se o zvažování společenských hodnot a cílů. K chemickým 

látkám nelze přistupovat tím způsobem, že v případě každého vysokého rizika budou tyto 

látky zakázány a že tím nebude docházet k jejich negativním účinkům. Proto bylo nutné 

nastavit tento systém do takové míry, aby všechna rizika byla buď adekvátně kontrolována, 

nebo bylo prokazatelné, že riziko z  působení chemických látek je přijatelné v porovnání 

s jinými riziky, které by mohly nastat při jejich úplném odstranění. 

Oproti původní legislativě nařízení REACH naplňuje všechny prvky, které byly stanoveny 

v základním schématu managementu rizik chemických látek. Nejen že definuje jasně 

odpovědnosti v rámci celého managementu rizik chemických látek, ale nastavuje i 

mechanismy, pomocí kterých by mohly být jednotlivé prvky naplněny co do nejefektivnější 

možné míry (teoreticky). Výsledné schéma toho, jaké prvky jsou naplněny dle nařízením 

REACH, je zobrazeno na obrázku 7.  

 

 

 

Obrázek 7 Naplnění prvků procesu managementu rizik dle původní legislativy 
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Obrázek 8 Naplnění prvků procesu managementu rizik dle nařízení REACH 

V rámci naplňování prvků managementu rizik bylo v nařízení REACH zjištěno pouze jedno 

slabé místo, a to je v rámci stanovení kontextu pro management rizik. Stanovení rámce 

kontextu pro management rizik spočívá ve zvýšení tonážního množství látky uváděné na trh, 

na které se následně celý proces vztahuje. Může tak docházet k situacím, že zmíněný proces 

se nebude týkat látek, který by mohly být významným zdrojem rizika. 

8.4. Hodnocení funkčnosti nařízení REACH z pohledu nástrojů 

Při zhodnocování, zda management rizik může být opravdu funkční v rámci naplňování 

požadavků REACH, byla zaměřena pozornost na dvě základní oblasti, které jsou nutné pro 

jeho efektivitu: 

1) existují dostatečné mechanismy pro jeho prosaditelnost (tedy vymahatelnost)  

2) jsou nástroje vytvořené pro funkčnost nařízení REACH dostatečně efektivní pro to, aby 

mohl být systém funkční a mohlo tak být zaručeno naplňování cíle nařízení REACH 

(zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí).  

 Tato zhodnocení jsou zpracována v následujících kapitolách 8.4.1 a 8.4.2. 

8.4.1 Nástroje pro prosaditelnost procesních prvků managementu rizik chemických 

látek 

Pro efektivní implementaci právního předpisu a zároveň i managementu rizik je nutné 

nastavení mechanismů pro jejich prosaditelnost a vymahatelnost. V rámci hodnocení 
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prosaditelnosti a vymahatelnosti jednotlivých povinností vyplývajících z nařízení REACH 

bylo posuzováno, zda jsou tyto mechanismy v nařízení REACH zakotveny a zda existují i 

nástroje pro jejich vymáhání. Na základě analýzy změn bylo zjištěno, že povinnosti pro 

naplňování jednotlivých požadavků jsou pevně zakotveny v článcích nařízení REACH. 

Problémem jsou jejich vymahatelné mechanismy, které souvisejí s tím, že se nařízení REACH 

promítá do mnoha oblastí řízení rizik chemických látek zakotvených v jiných právních 

předpisech. Prozatím nejsou tedy stanoveny kompetence pro kontrolu naplňování nařízení 

REACH, a tím pádem ani vymahatelné mechanismy (viz kapitola 7.1.2). V současné době je 

však tato problematika v popředí zájmů a je pouze otázkou času, kdy budou tyto kompetence 

zapracovány do ostatních právních předpisů a budou jasně stanovené i mechanismy pro jejich 

vymahatelnost. 

8.4.2 Technické nástroje pro naplnění prvků managementu rizik chemických látek 

Pro naplnění požadavků nařízení REACH byla vytvořena řada nástrojů, díky kterým mají být 

jednotlivé povinnosti vyplývající z nařízení REACH naplněny. Týká se to především 

technických nástrojů – metody, modely nebo postupy. Těmto nástrojům byla věnována 

pozornost v analýze změn (kapitoly 7.2 a 7.3).  

Převážná část nástrojů vytvořených pro naplňování jednotlivých procesních prvků nařízení 

REACH je dostatečně efektivní pro to, aby mohli výrobci popřípadě dovozci uvádějící 

chemické látky na trh tyto požadavky naplnit. Je vytvořena řada sofistikovaných nástrojů, 

velice podrobně popisujících kroky a metody, jakými lze dosáhnout požadovaných výstupů. I 

přes to byly v analýze identifikované slabé části, které se vztahují převážně na posuzování 

vztahu dávka - účinek a charakterizace rizika. 

Jak již bylo zmiňováno v kapitole 7.2.1., jsou pro identifikaci nebezpečnosti vytvořeny 

toxikologické metody, kterými lze nebezpečnost testovat. Zároveň taktéž vzniklo doprovodné 

nařízení CLP, které má zaručit jednotnou klasifikaci nebezpečných chemických vlastností a 

jejich správné označení jak na obalech, tak i v bezpečnostních listech. Takto je zaručeno 

volné obchodování s chemickými látkami s jejich identifikovanými nebezpečnými 

vlastnostmi. 

Vytvoření jednotného formátu a metodických návodů, jakým způsobem zpracovat posouzení 

chemické bezpečnosti, se v praxi jeví jako efektivní nástroj. Díky tomuto je o látkách, které 
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jsou uváděné na trh, známo, jaké mohou představovat riziko a za jakých úrovní expozice. I 

přes to stanovení jednotných postupů pro posuzování rizik, dochází k rozdílným výsledkům.  

Dalším problematickým aspektem jsou již nyní platné limity např. v rámci pracovního 

prostředí. I v tomto případě jsou získávány různé hodnoty těchto limitů, které by měly být 

dodrženy pro bezpečné nakládání s chemickými látkami. Tyto rozdíly mohou být zmatečné, 

pokud jde o dodržování právních předpisů, řízení rizik a komunikaci o riziku. Nekonzistentní 

odhad bezpečnostních limitů pro zdraví a životní prostředí může takto významně komplikovat 

efektivní komunikaci a řízení rizik. Pro hodnocení expozice byla vyvinuta řada modelů 

výrazně napomáhající při vyhodnocení rizik v případech, kde údaje o expozici chybí.  Při 

modelaci rizik vznikají mezi těmito modely rozdíly (viz kapitola hodnocení a charakterizace 

rizik, CHESAR, ECETOC TRA), a odhady úrovně rizik jsou převážně vyšší, než reálné 

naměřené hodnoty. Výsledky modelů lze tedy považovat za preventivní přístup při řízení 

rizika, kdy je uvažováno se závažnější situací (vyšší expozicí), než tomu tak je v reálném 

prostředí.  

Jedním z požadavků nařízení REACH je zhodnocení expozice a charakterizace rizika v rámci 

celého životního cyklu chemické látky. Pro to, aby toto hodnocení expozice mohlo být 

provedeno, byly vytvořeny deskriptory použití, které mají napomáhat ke komunikaci v rámci 

dodavatelsko-odběratelského řetězce a zajistit tak získání relevantních dat pro následné 

hodnocení (viz kapitola charakterizace rizik).  

Efektivní řízení rizika je spojenou s řadou nejistot nebo problematických aspektů, které 

vyplývají z celého hodnocení rizika. Jak bylo zmíněno v kapitole 7.2.2, existují látky, které 

mají stanovené odlišné úrovně bezpečných limitů (DNEL, PNEC apod.). Jedná se převážně o 

látky, které jsou uváděné na trh ve velkém množství (1000 tun a výše) a předpokládá se tedy i 

u nich i široké použití. Zde se přímo nabízí otázka, zda by tyto limity neměly být jednotné? 

Další problematickou oblastí se může jevit aplikace těchto limitů v reálném prostředí. Pro 

představu bude uveden ilustrativní příklad. Většina následných uživatelů odebírá chemické 

látky minimálně od dvou dodavatelů, aby nebyli závislí pouze na jednom dodavateli a nedošlo 

tak k ohrožení jejich kontinuální výroby. Lze tedy uvažovat jednoho následného uživatele, 

který odebírá chemickou látku např. od dvou výrobců. Oba dva výrobci látku neregistrovali 

ve společném podání a oba dva výrobci stanovili dle nejlepšího uvážení hodnoty DNEL pro 

použití u následných uživatelů, které se liší např. ve dvou řádech. Dle nařízení REACH by 

měl následný uživatel aplikovat veškerá opatření pro řízení rizik, které dodá výrobce v rámci 

scénáře expozice v bezpečnostním listu. Následný uživatel ale převážně využívá dodávky 
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chemické látky od výrobce, jehož DNEL je stanoven ve vyšším řádu (jak již bylo zmíněno, 

rozdíl ve dvou řádech). Na základě scénáře expozice implementuje do výroby veškerá 

opatření, která jsou v něm stanovena. Pak ale stane situace, že následný uživatel musí odebrat 

látku i od druhého výrobce chemické látky, který stanovil hodnotu  DNEL o dva řády nižší 

než primární dodavatel látky. Druhý výrobce chemické látky dodá veškeré podklady 

vyplývající z požadavků platné legislativy a následný uživatel se najednou ocitne v situaci, že 

musí znovu implementovat mnohem přísnější opatření pro adekvátní kontrolu rizika. Zde 

může docházet k jistému zmatku v tom, kdy a za jakých podmínek je riziko adekvátně 

kontrolováno. Tím je tedy spolehlivost jednotlivých limitů DNEL a PNEC do určité míry 

zpochybněna a rozpory se stávajícími PEL mohou být považovány za velmi matoucí. 

V rámci managementu rizik chemických látek je nutné taktéž komunikovat o riziku a jeho 

opatřeních k adekvátnímu řízení. Komunikaci o riziku ve smyslu nařízení REACH lze 

posuzovat na několika úrovních - na průmyslové úrovni a veřejné úrovni. V rámci průmyslové 

úrovně jsou nyní povinni výrobci předávat svým následným uživatelům bezpečnostní list i se 

scénářem expozice, v němž jsou jasně definována veškerá opatření, díky kterým by mělo být 

riziko adekvátně řízeno. Na veřejné úrovni se jedná o databázi chemických látek se všemi 

informacemi, ke kterým může mít kdokoliv přístup. Díky nařízení REACH jsou nyní 

k dispozici podrobnější údaje o chemických látkách, nejen o jejich klasifikaci, ale i jejich 

vnitřních vlastnostech, jako jsou například fyzikálně-chemické vlastnosti, persistence a 

bioakumulace, toxikologické a ekotoxikologické informace a apod. Vytvořením databáze 

registrovaných látek má kdokoliv otevřený přístup k relativně podrobným informacím o 

chemických látkách a může se takto dobrovolně rozhodovat o tom, zda látku bude nadále 

používat (nebo produkt ve kterém je obsažena) či nikoliv. Tato databáze je tedy efektivním 

nástrojem pro sdělování možných rizik pro veřejnost. 

Kontrola přijatých opatření a řízení rizika byla ponechána stále v kompetenci jednotlivých 

členských států, které musí jasně definovat odpovědnosti a pravomoci svých inspektorátů. 

Tyto úřady mohou kontrolovat efektivní naplňování implementace nařízení REACH a 

v případě, kde tomu tak není, mít vhodné vymáhající mechanismy pro to, aby tak bylo 

učiněno.  

Dalším prvkem managementu rizik chemických látek jsou možnosti řízení rizik u látek, které 

mohou vzbuzovat významné obavy. Tento proces v rámci nařízení REACH je prováděn 

pomocí identifikací SVHC látek a jejich umisťováním na kandidátský a následně na 

autorizační seznam a podstoupení procesu autorizace. Díky tomuto procesu se nejen hodnotí 
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úrovně řízení rizika a možné alternativy, které mohou toto významné riziko nahradit za méně 

významné, ale nově takto do procesu vstupuje i analýza, která hodnotí možnosti dopadu 

omezení použití této látky v průmyslu. V rámci vyvinuté společnosti není vždy možné látku 

odstranit kompletně z trhu, poněvadž následky by mohly být mnohem závažnější než rizika, 

kterými látka působí na zdraví a životní prostředí. Dříve byla zohledňována převážně jen 

úroveň nebezpečnosti. Byla-li úroveň nebezpečnosti zhodnocena jako významná, použití látky 

bylo buď omezeno, nebo zakázáno bez ohledu na to, jak dalekosáhlé důsledky toto rozhodnutí 

může znamenat. Pro regulátora nebylo ani možné provést toto zhodnocení vzhledem 

k širokému použití chemických látek a pojmout tak celý životní cyklus látek a dodavatelský 

řetězec. Prostřednictvím socioekonomické analýzy, která je součástí autorizační dokumentace, 

mohou průmyslové podniky jasně identifikovat celý životní cyklus chemické látky a zhodnotit 

dopady jejího nepoužití na společnost jako takovou.  

Nejkritičtějším nástrojem pro naplnění managementu rizik se jeví socioekonomická analýza. 

Jedná se o nově implementovaný nástroj do politiky životního prostředí v rámci EU. Jak již 

bylo zmíněno výše, tato analýza má napomoci regulátorovi k  adekvátnímu rozhodnutí o 

řízení rizik SVHC látky v rámci společenského konsensu. Limitujícím faktorem této analýzy 

je ale stanovování zdravotních nákladů, což představuje nejdůležitější část celé SEA. Jedině 

v tomto případě lze porovnat benefity s náklady, které může použití látky způsobovat. 

Vzhledem k tomu, že stanovování zdravotních nákladů je velice komplexní problematika, 

bude ji věnována následující kapitola 9. V rámci ilustrativního příkladu bude uvedeno, jaké 

problematické aspekty v sobě zahrnuje právě stanovování zdravotních nákladů způsobených 

SVHC látkou. 

V rámci autorizace i restrikce jsou nyní do rozhodovacího procesu zapojeny i tzv. třetí strany, 

které mohou připomínkovat žádosti nebo restrikční návrhy a poukazovat na existenci 

alternativních látek, popřípadě nutnosti použití chemické látky nadále apod.  Dle analýzy bylo 

zjištěno, že do tohoto procesu vstupuje řada zainteresovaných stran a převážnou roli hrají 

právě nevládní organizace, které poukazují převážně na to, že látka musí být nahrazena za 

možné alternativy a snaží se taktéž zpochybnit (nebo kritizovat) deklarovanou adekvátní 

kontrolu rizika, kterou žadatelé o povolení prokazují ve svých žádostech (viz kapitola o 

třetích stranách). 
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9. SEA JAKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ NAŘÍZENÍ REACH  

Jak již bylo zmíněno, v rámci SEA jsou porovnávány náklady způsobené chemickou látkou. 

Tyto náklady z použití chemické látky zahrnují jednak veřejné zdravotní náklady, které 

vznikají z důvodu expozice SVHC látce, a benefity, které s sebou přináší použití látky (např. 

významný podíl na HDP, zvyšuje zaměstnanost, apod.). Zpracování SEA, tedy porovnávání 

nákladů a benefitů, je spojeno s velkou řadou nejistot vstupujících do celé analýzy. 

Nejvýraznější nejistoty jsou v oblasti odhadů potenciálních zdravotních nákladů, kde je velmi 

obtížné prokázat, že dané onemocnění vzniklo z důvodu expozice dané látce, nemluvě o tom, 

že lidé nebo životní prostředí jsou vystavováni různým dalším toxickým látkám a dochází tak 

ke kumulativnímu riziku, které může mít významnější vliv, než působení látky jako takové.  

Při stanovování zdravotních nákladů je nutné posoudit, jaká část populace je exponována a do 

jaké míry, a zároveň odhadnout pravděpodobnost zvýšeného rizika této exponované populace. 

V případě, kdy je znám přímý účinek mezi expozicí chemické látky a jejím zdravotním 

účinkem, je relativně jednoduché stanovit pravděpodobnost zvýšeného rizika a stanovit 

veřejné zdravotní náklady. V případě látek, u kterých tento „link“ není znám, specifickým 

příkladem jsou široce používané látky s endokrinními účinky, je velmi obtížné stanovit 

konkrétní účinek látky, který nastává již při malých koncentracích. Mezi takové látky patří 

např. skupina ftalátů. Mezi jejich negativní účinky jsou řazeny vrozené vady mužských 

pohlavních orgánů, snížená kvalita spermatu, snížení hladiny mužských hormonů a změny v 

pubertálním načasování včetně změn ve vývoji prsu [88]. Dále pak mohou ovlivnit i vývoj 

mozku, funkci štítné žlázy a dýchacího systému [89]. 

Ftaláty patří mezi první skupinu látek, která byla umístěna na autorizační seznam, a byl podán 

první návrh pro jejich restrikci ze strany Dánska. Návrh pro restrikci obsahuje posouzení 

rizika pro populaci exponovanou z různých spotřebních produktů, které mohou ftaláty 

obsahovat, a skrze životní prostředí. Návrh obsahoval taktéž seznam možných alternativních 

látek, které by mohly být využity jako náhrada ftalátů. V návrhu ale nebyly v rámci SEA 

zdokumentovány veřejné zdravotní náklady, protože nebylo možné s jistotou označit, jaký 

konkrétní negativní zdravotní účinek nastane z důvodu expozice těmto ftalátům (vzhledem 

k rozmanitosti jejich účinků) [88],[90].  Toto je specifický případ, kdy ze strany zástupců 

vlády podávajících návrh pro restrikci je velmi problematické označit s určitou jistotou 

souvislost s exponovanou populací a projevem negativního účinku. Z pohledu autorizace je 

tento proces mnohem jednodušší, poněvadž tato hodnocení se musí opírat o skutečná 
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množství látek v předmětech, a tak se tato nejistota v souvislosti mezi expozicí a možným 

účinkem snižuje. 

Z tohoto důvodu se zaměřila případová studie SEA provedená v rámci této disertační práce na 

stanovování zdravotních nákladů z důvodu expozice ftalátům z konkrétního spotřebního 

produktu. Pro případovou studii byl vybrán dibutylftalát (DBP). Případová studie zahrnuje 

jednotlivé kroky, které jsou nutné provést pro stanovení zdravotních nákladů. V rámci těchto 

kroků je popsáno, jaká data jsou nutná a jaká data jsou k dispozici, co se týče látky pro 

případovou studii, a následně definování nejistot, které vstupují do tohoto procesu. Cílem 

studie bylo identifikovat hlavní problematické kroky při stanovování veřejných zdravotních 

nákladů. Není součástí studie a ani cílem stanovovat benefity z používání látky ve výrobě 

daného produktu, nebo stanovit reálné náklady, které by mohly sloužit pro rozhodovací 

proces. 

9.1. Stanovení veřejných zdravotních nákladů z důvodu expozice chemické 

látce 

Následující kapitoly jsou rozděleny dle po sobě jdoucích krocích při stanovování zdravotních 

dopadů z důvodu expozice toxické látce. Pro hodnocení zdravotních dopadů je nejdříve nutné 

zjistit, jak velké množství látky je vyráběno a uváděno na trh a pro jaké různé druhy použití je 

tato látka využívána. Důvodem je získání primárních informací o tom, zda jde o významné 

množství látky, kterému může být populace nebo životní prostředí vystavována, a z jakých 

zdrojů lze tuto expozici očekávat.  

V případě posuzování zdravotních nákladů je velmi cennou informací prokazatelný vztah 

mezi dávkou a odpovědí získaný přímo z exponované populace, tedy na základě 

epidemiologické studie (tzv. kohortové studie). Tato studie sleduje projevy konkrétního 

negativního účinku mezi exponovanou populací (s projevem a bez projevu negativního 

účinku) a kontrolní neexponovanou skupinou (s projevem a bez projevu negativního účinku). 

Bohužel takovýchto studií je omezené množství. Pokud není k dispozici žádná 

epidemiologická studie, která prokazuje vztah mezi dávkou a účinkem u populace, je nutné 

využít data získaná z toxikologických studií. 

Pro stanovování veřejných zdravotních nákladů je nutné určit významný zdroj expozice a do 

jaké míry tato expozice nastává. Zdroj expozice může být různého charakteru, od spotřebního 
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zboží nebo skrze složky životního prostředí. V případě určení zdroje expozice je nutné znát i 

její míru, tzn. jakou dávkou je populace exponovaná a po jakou dobu. 

Charakterizace rizika by mělo být dosaženo díky porovnání úrovně expozice s limitem, který 

byl stanovený jako bezpečná úroveň chemické látky, při níž by neměl nastat žádný negativní 

důsledek. V případě, že expozice je vyšší, než je tento stanovený limit, je nutné provést tzv. 

odhad zvýšeného rizika, tedy pravděpodobnost zvýšení negativních účinků v exponované 

(cílové) populaci. Tento odhad lze provést na základě tzv. atributivního rizika, odvozeného 

z výsledků epidemiologických studií (ale jen některých, například studie kohortové), nebo za 

pomocí vývoje negativního účinku na základě vztahu dávka-účinek z toxikologické studie. 

Následně se provádí aplikace tohoto zvýšeného rizika, vyjádřená většinou v procentuálním 

množství na cílovou exponovanou populaci, čímž se zjistí počet osob s negativním účinkem. 

Potom je už jen nutné provést analýzu ekonomických nákladů pro konkrétní léčení nemoci, 

vybrat tu nejvhodnější alternativu a aplikovat na počet osob negativně ovlivněných z důvodu 

expozice konkrétní látce. Tyto náklady se mohou týkat přímých zdravotních nákladů a 

nepřímých zdravotních nákladů, hodnoty kvality života apod. Vše záleží na druhu 

onemocnění, a co všechno chce hodnotitel zvážit při těchto odhadech. 

9.2. Případová studie odhadu zdravotních nákladů z důvodu expozice DBP 

V následujících kapitolách bude proveden odhad zdravotních nákladů z důvodu prenatální 

expozice dibutylftalátem ze spotřebního zboží, konkrétně z gumových bot. Výběr 

spotřebitelského produktu je čistě ilustrativní a není spojen s žádnou konkrétní výrobou ani 

konkrétním následným uživatelem. Výběr bot byl inspirován z dotazníku následných 

uživatelů, kde bylo zodpovězeno, že se tato látka používala i pro tyto účely. V současné době 

je již DBP ve výrobě bot nahrazen alternativní látkou. 

9.2.1 Výroba a použití DBP 

DBP patří v rámci uvádění na trh mezi velkotonážní látky, kdy je jejich uvádění na trh vyšší 

než 1000 tun za rok. V předešlých desetiletích byl DBP uváděn na trh ve značném množství, 

avšak tato tendence se v současnosti výrazně snížila, viz graf 6 [91]. 
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Graf 5 Množství uváděného DBP na trh 

DBP se používá převážně jako změkčovadlo, buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými 

ftaláty. Vyrobený DBP je buď dále zpracováván - zejména jako změkčovadlo - v různých 

typech polymerů (PVC a další polymery) nebo formulován jako složka v přípravcích (např. 

lepidla, injektážní činidla, barvy). DBP je také obsaženo v široké škále konečných produktů 

např. textilní výrobky, nátěry, hadice, kabely, základní balení léčivých přípravků, vojenské 

hnací náplně, výbušniny apod. [91]. DBP a ftaláty všeobecně se používají na výrobu mnoha 

produktů, které přicházejí do styku se spotřebiteli, jako jsou hračky, lékařské tubičky, 

plastové láhve, kosmetika, pryž apod. [92]. 

DBP má v aplikační sféře široké uplatnění jak ve výrobním procesu, tak i ve spotřebním zboží 

[93]. Lze tedy předpokládat významnou expozici nejen z životního prostředí ale i ze 

spotřebního zboží, kterou je náročné kontrolovat. V tomto ohledu proces autorizace 

pravděpodobně přinese další cenné informace o konkrétním použití a množství DBP v 

každém výrobku. V současné době není k dispozici dostatek dat týkajících se objemu DBP 

použitého při výrobě každého produktu a jeho koncentrace v konečném produktu. Tudíž je 

velice komplikované určit hlavní zdroje expozice DBP. 

9.2.2 Vztah dávky a účinku pro DBP 

DBP je klasifikován jako toxický pro reprodukci, kategorie 1B, což znamená nepříznivý 

účinek na sexuální funkci a plodnost dospělých mužů a žen, a vývojovou toxicitu pro 

potomka (může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky).  
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Epidemiologické studie zaměřené na DBP se zabývají prokázáním souvislosti mezi 

koncentrací metabolitů DBP v moči a konkrétním zdravotním účinkem, který by mohl být 

důsledkem expozice DBP. Souhrn nalezených epidemiologických studií sledujících účinky 

DBP je uveden v následující tabulce 6. 

Tabulka 6 Epidemiologické studie sledující účinky DBP 

Sledovaný 

účinek 

Typ studie Studovaná populace Zdravotní 

důsledek 

  Zdroj 

Reprodukce Deskriptivní 134 chlapců (ve věku 2–36 

měsíců) 

Snížení anogenitální vzdálenosti [94] 

 Deskriptivní 463 subfertilních mužů Snížení koncentrace spermatu; 

snížení pohyblivosti spermií  

[95] 

Předčasný porod Deskriptivní 30 žen v třetím trimestru 

těhotenství 

Asociace mezi metabolitem DBP 

(MBP) a předčasným porodem 

[96] 

Porodní velikost Deskriptivní 65 novorozenců Asociace mezi DBP a zvýšenou 

porodní hmotností a délkou 

[97] 

Endokrinní účinek Deskriptivní 76 žen v druhém trimestru  Asociace mezi koncentrací 

metabolitu DBP (MBP) snížení 

produkce T4 a FT4 

[98] 

 Deskriptivní 65 novorozenců Asociace mezi koncentrací 

metabolitu DBP (MBP) v moči a 

anti-androgenním účinkem u 

novorozenců  

[97] 

Respirační účinky Deskriptivní 240 dospělých Snížená funkce plic [99] 

Mentální a 

psychomotorický 

vývoj 

Deskriptivní 460 dvojic (matka-

novorozenec) 

Zpomalení mentálního a 

psychomotorického vývoje u 

chlapců  

[100] 

 Deskriptivní 286 dětí Snížení psychomotorických 

schopností   

[101] 

Chování a emoce Deskriptivní 188 dětí (věk 4-9 let) Asociace mezi metabolity ftalátů a 

agresivitou, snížením pozornosti, 

depresí a poruchy v chování u 

chlapců  

[102] 

Deskriptivní 286 dětí Asociace mezi metabolity ftalátů a 

internalizací v chování u chlapců 

[101] 

Deskriptivní 350 dvojic (matka-

novorozenec) 

Asociace mezi DBP metabolity a 

snížení agrese, zvýšení sebekontroly 

a snížení schopnosti manipulace  

[103] 

Hravost Deskriptivní 74chlapců, 71dívek (2-36 

měsíců) 

Asociace mezi metabolity DBP a 

snížení hravosti u chlapců 

[104] 

Sociální projevy Deskriptivní 137 dětí (7-9 let) Zhoršení sociální vnímavosti a 

komunikace 

[105] 

Jak je z tabulky patrné, studie zaměřené na metabolity DBP a jejich souvislost se zdravotním 

důsledkem popisují jistou asociaci mezi expozicí a negativním účinkem.  
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Mnoho toxikologických studií bylo provedeno pro získání povědomí o vztahu dávka - účinek 

v případě DBP. Většina studií byla prováděna na potkanech a byly zjišťovány účinky při 

orální expozici. Prokázané negativní vlivy expozice DBP na potkanech byly na vývoj 

spermatocytů [106], snížení počtu spermií, snížení plodnosti u samců i samic atd. [107]. 

V případě vývojové toxicity byly pozorovány účinky na vývoj pohlavních orgánů u samců 

[107], zkrácení anogenitální vzdálenosti [108], [109], nesestoupení varlat [110], snížení 

velikosti orgánů např. mozku, srdce, jater, sleziny, plíce, slinivky břišní, ledvin [111]. Studie 

potvrdily taktéž neurobehaviorální toxické účinky [112], hyperaktivitu [113], urogenitální 

abnormality a neurotoxicitu při prenatální expozici DBP [112]. Studie zabývající se 

vývojovou toxicitou jsou shrnuty v následující tabulce 7.  

Tabulka 7 Studie vývojové toxicity DBP in vivo 

Populace  Dávka  

Doba expozice (typ 

studie) Odezva (účinek) Zdroj 

Potkan 500 mg/kg/bw  GD6 - PND 21 

(jednogenerační) 

Neurotoxicita u 

novorozenců a mláďat 

[112] 

Potkan  NOAEL = 100 mg/kg/den  GD 8 - GD 18 

(jednogenerační) 

Snížení testosteronu  [114] 

Potkan NOAEL = 250 mg/kg/den GD 14- GD 18 

(jednogenerační) 

Snížení anogenitální 

vzdálenosti 

[109] 

Potkan LOAEL = 2 mg/kg/den GD15 – PND 21 

(jednogenerační) 

Snížení vývoje 

spermatocytů ve varlatech a 

změny mléčné žlázy; 

androgenní účinek 

[106] 

Potkan NOAEL = 10 mg/kg/den GD 12 – GD 19 

(jednogenerační 

Snížení testosteronu u 

plodu 

[115] 

Potkan  NOAEL = 50 mg/kg/den GD 1 – PND 21 

(jednogenerační) 

Snížení anogenitální 

vzdálenosti u samců;  

účinky na samčí pohlavní 

orgány a produkci spermií 

[108] 

Potkan LOAEL = 250 mg/kg/den GD 15 – GD 17 

(jednogenerační 

Snížení anogenitální 

vzdálenosti 

[110] 

Potkan NOAEL = 50 mg/kg/den GD 12 – GD 21 

(jednogenerační) 

Účinky na samčí pohlavní 

orgány, snížení 

anogenitální vzdálenosti,  

[116] 

Potkan LOAEL = 52 mg/kg/den Dvougenerační studie  Embryotoxicita; Pokles 

živých mláďat; Změna 

hmotnosti orgánu 

[117] 

Vzhledem k vlivu DBP na vývoj pohlavních žláz a žláz ovlivňujících reprodukci, je DBP 

považován za endokrinní disruptor. Mimo to, některé studie uvádějí možné antagonistické 

účinky na štítnou žlázu a na její tkáně. Nicméně, jen velice málo informací je o tomto vlivu u 

lidí [98], [106]. 
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9.2.3 Zdroje a úroveň expozice DBP v obecné populaci 

Ftaláty patří mezi skupinu nejintenzivněji studovaných chemických látek, ale identifikace 

jejich hlavních zdrojů a cest expozice u běžné populace je stále ovlivněna obrovskou mírou 

nejistoty [118]. Identifikace a charakterizace zdroje DBP se ukázala obtížnou vzhledem k 

přítomnosti široké škály druhů expozičních zdrojů a jejich cest expozice (domácí prostředí, 

životní prostředí, životní styl apod.) [119].  

Koncentrace ftalátů byly naměřeny např. ve vnitřním prostředí (v domácím prachu, ve 

vzduchu), dále v potravinách, mléce a pitné vodě.  Nicméně, relativní podíl z různých zdrojů a 

cest expozice ftalátům není doposud zcela znám. 

Lidé jsou vystaveni ftalátům různými cestami expozice, které se pravděpodobně liší dle typu 

konkrétního ftalátu. Cesty expozice mohou být:  

a) orální skrze kontaminovanou potravu, vodu a jiné kapaliny, u dětí skrze dětské 

hračky, nebo  

b) dermální skrze kosmetické přípravky a další produkty používané pro osobní péči,   

c) Inhalační, kdy může docházet k jejich uvolňování např. z PVC, laků na nehty, laků na 

vlasy a dalších výrobků, které je obsahují [120]. 

Jak bylo uvedeno v návrhu pro restrikci dánskou agenturou pro ochranu zdraví (Danish EPA) 

absorpce DBP je 100% pro orální expozici, 10% pro dermální expozici a 100% pro inhalační 

expozici [90]. DBP se rychle metabolizuje v těle, jeho poločas rozpadu nebo přeměny je 

kratší než 24 hodin [120]. Pro posouzení expozice jsou sledovány monoestery ftalátů v moči, 

jako jejich hlavní biomarkery [97]. Metabolity DBP jsou monobutylftalát (MnBP), 

monobutylftalát glukuronid, o-ftalová kyselina a oxidované metabolity glukuronid 

monobutylftalátu [121].  

Pro zjištění úrovně exponované populace byla provedena řada analýz, které sledovaly úrovně 

metabolitů DBP a současně i jiných ftalátů v lidské moči. Orientace těchto analýz byla 

převážně na citlivé skupiny obyvatelstva, mezi které patří těhotné ženy a děti. Tedy skupinu 

populace, kde účinky těchto látek mohou mít pravděpodobně za následek výrazné a trvalé 

změny, které mohou nastat při expozici v prenatálním a postnatálním období [120]. Souhrn 

studií, které se zabývaly monitoringem úrovně metabolitu DBP v lidské moči, je uveden 

v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Biomonitoring úrovně metabolitů DBP a dalších ftalátů v moči evropské populace 

Studovaný vzorek Měřené metabolity v moči 
Koncentrace 

(průměrná) 
Zdroj 

Děti ve věku 3-6 let 

(n=441) 

MEP, MnBP, MiBP, MBzP, MEHP,  MEHHP, 

MEOHP, MECPP 

MnBP = 80.1 ng/mL [122] 

Děti ve věku 3-14 let 

(n=599) 

MnBP, MiBP, MBzP, MEHP, MEHHP, MEOHP, 

MECPP 

MnBP = 93 ng/mL [123] 

Děti ve věku 4 let 

(n=30) 

MEP, MnBP, MiBP, MBzP, MEHP, MEHHP, 

MEOHP, MECPP 

MnBP = 30 ng/mL [124] 

Děti ve věku 5-9 let 

(n=104) 

MEP, MnBP, MiBP, MBzP, MEHP, MEHHP, 

MEOHP, MECPP 

MnBP = 55 ng/mL [125] 

Děti ve věku 5-6 let 

(n=111) 

MnBP, MiBP, MBzP, MEHP, MEHHP, MEOHP, 

MECPP 

MnBP = 37 ng/mL [126] 

Děti a dospívající ve 

věku 6-21 let (n=129) 

MEP, MBzP, ∑MBP,∑DEHPm,  ∑DiNPm MBP = 111 µg/mL [127] 

Těhotné ženy            

(n= 100)  

Metabolity pesticidů, BPA, a 14 ftalátů v moči  MnBP = 50µg/g Cr [128] 

Dospělí ve věku 19-29 

let (ženy=120; 

muži=120) 

MnBP, MiBP,  MBzP, MEHP, 5OH-MEHP, 5oxo-

MEHP, 5cx-MEPP, 2cx-MMHxP,OH-MiNP, oxo-

MiNP, cx-MiNP  

MnBP v rozmezí 25.5 

- 31.8 g/l 

[129] 

MEP = monoetylftalát; MnBP = monobutylftalát; MiBP = monoisobutylftalát; MBzP = monobenzylftalát; 

MEHP = mono-2-etylhexylftalát; MEHHP = mono(2-etyl-5-hydroxyhexyl)ftalát; MEOHP = mono(2-etyl-5-

oxohexyl)ftalát; MECPP = Mono-(2-etyl-5-carboxypentyl)ftalát; DEHP = di-2-etylhexyl ftalát; DiNP = 

diisononylftalát; BPA = bisfenol A 

Z tabulky je patrné, že populace je stále vystavována DBP z různých možných zdrojů, jejichž 

původ není úplně znám. Ve většině uvedených studií bylo zmíněno, že koncentrace DBP v 

lidské moči, zejména u dětí a těhotných žen, jsou stále velmi vysoké. Problémem tedy je 

identifikace hlavního zdroje expozice, na základě kterého by bylo možné charakterizovat 

riziko a spojit expozici s příčinou konkrétního zdravotního účinku. 

9.2.4 Charakterizace a odhad zvýšeného rizika DBP 

Na základě informací uvedených v předchozích kapitolách lze konstatovat, že charakterizace 

rizika je zatížena významnou mírou nejistoty (neznámé konkrétní zdroje expozice, dávky 

expozice). 

Rozšířený výskyt DBP je nejproblematičtější součástí charakterizace rizika. Údaje o 

konkrétních zdrojích expozice a její úrovně s přímým zdravotním efektem stále chybí. Pro 

DBP existují studie, jak již bylo zmíněno výše, které popisují jisté asociace mezi metabolity 

DBP a zdravotním efektem, ale jasně neprokazují kauzalitu těchto účinků. Dále pak na 

základě měření úrovně metabolitů v moči je zřejmé, že k expozici dochází, ale není znám její 

konkrétní zdroj a ani dávky, kterými je populace vystavována. Proto je tedy charakterizace 

rizika zatížena vysokou mírou nejistoty.  



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

 2015             97 
 

Z tohoto důvodu je nutné využít možnosti modelových nástrojů, díky kterým je možné 

provést odhad expozice v případě známého zdroje. Na základě komunikace s následným 

uživatelem DBP byla získána velice omezená, ale alespoň nějaká data o tom, kolik ročně se 

používalo tun DBP na výrobu konkrétního produktu a v jaké procentuální koncentraci mohl 

být DBP obsažen v konečném produktu. Vzhledem k tomu, že je v současné době již 

autorizační proces a následný uživatel již přešel na alternativní látku, jsou následující údaje o 

konkrétním použití a množství čistě ilustrativní 

Nejdříve bylo provedeno samotné hodnocení rizika s cílem zjistit, zda je vůbec uvažovaná 

expozice riziková. Hodnocení rizik bylo provedeno pro dermální expozici těhotných žen skrze 

nošení obuvi vyrobené z pryže. Pro hodnocení rizika byl využit model ECETOC TRA 

consumer, který odhaduje úroveň expozice ze spotřebního zboží pro jejich spotřebitele. 

Vstupní parametry pro hodnocení rizik byly následující: DNEL pro dermální expozici obecné 

populace 0,07 mg/kg/den [130], průměrná hmotnost boty 800 g [131], doba expozice 8 hodin 

(defaultní nastavení modelu), procentuální koncentraci látky v botě (od 1% do 25%), dermální 

faktor absorpce 0,1 (10% dermální absorpce), a fyzikálně-chemické vlastnosti látky (tenze 

par, molekulová hmotnost, rozpustnost ve vodě, biodegradabilita) [90]. Po namodelování 

úrovně expozice pro jednotlivé koncentrační podíly DBP v botě bylo po porovnání expozice 

s DNEL pro dermální expozici stanoveno RCR, tedy charakterizace rizika. Výsledné RCR 

vyšší než 1 bylo v rámci koncentračního rozmezí od 20 – 25%. V následující tabulce 9 jsou 

uvedené výsledky z odhadů úrovně expozice a stanoveného RCR.  

Tabulka 9 Namodelované úrovně dermální expozice a charakterizace rizika pro jednotlivé koncentrační podíly 

DBP ve výrobku 

Kategorie produktu Typ produktu Koncentrace DBP 

Odhadovaná úroveň 

dermální expozice 

(mg/kg/den) 

RCR 

Gumový výrobek Obuv 25 0.0868 1.2396 

Gumový výrobek Obuv 24 0.0833 1.1900 

Gumový výrobek Obuv 23 0.0798 1.1404 

Gumový výrobek Obuv 22 0.0764 1.0908 

Gumový výrobek Obuv 21 0.0729 1.0412 

Gumový výrobek Obuv 20 0.0694 0.9916 

Gumový výrobek Obuv 19 0.0659 0.9420 

Gumový výrobek Obuv 18 0.0624 0.8925 

Gumový výrobek Obuv 17 0.0590 0.8429 

Gumový výrobek Obuv 16 0.0555 0.7933 

 



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

 2015             98 
 

Pro odhad pravděpodobnosti zvýšeného rizika byla použita metoda založená na toxikologické 

studii. Pro účely stanovování zdravotních nákladů by měl být výběr látky proveden na základě 

nejnižší dávky, při které nastává negativní účinek. Postupně by mohlo být provedeno 

hodnocení pro všechny relevantní toxikologické studie a účinky, které v ní byly 

identifikovány. Pro účely případové studie byla vybrána studie, která prokázala negativní 

účinek při nejmenší dávce. Důvody výběru toxikologické studie jsou následující: 

- Studie je určena výborem pro hodnocení rizik (RAC) jako adekvátní studie pro 

stanovení hodnoty DNEL a pro posuzování rizika. 

- Studie prokazuje účinky při nejmenší dávce. 

- Studie prokazuje endokrinní účinky. 

- Studie prezentuje konkrétní vztah mezi dávkou a účinkem na počtu testovaných zvířat, 

tzv. quantal data. 

V tomto ohledu dochází k mírnému zjednodušení výběru vhodné studie pro následující kroky. 

Toto zjednodušení bylo ovlivněno tím, že samotný výběr byl již proveden kompetentní 

autoritou. 

Pro stanovení zvýšeného rizika byla využita studie poukazující na endokrinní účinky pro 

vývoj spermatocytů při prenatální expozici, kdy docházelo k jejich omezenému vývoji [106]. 

Takovýto účinek znamení snížení plodnosti u samců. Z tohoto důvodu byl nadále uvažovaný 

negativní zdravotní efekt snížení plodnosti u mužské populace.  

Vzhledem k tomu, že údaje získané ze studie, byly získány při orální expozici na potkanovi, 

bylo nutné provést nejen extrapolaci dávky ze zvířete na člověka, ale i extrapolaci pro jiný 

druh expoziční cesty. Tyto extrapolace byly provedeny na základě pokynů pro posouzení 

vztahu dávka účinek [18]. Na závěr tedy byla vypočtena vstupní data pro odhad zvýšeného 

rizika ztráty plodnosti u mužů z důvodu prenatální expozice DBP z konkrétního spotřebního 

zboží. Vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 10.  

Tabulka 10 Vstupní parametry pro odhad zvýšeného rizika 

Dávka (mg/kg/den) Účinek (počet jedinců s účinkem) Celkový počet jedinců 

0 0 8 

0.18 4 8 

2.07 4 8 

20.97 8 8 

104.67 8 8 
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V současné době existují dva nejvhodnější modelové nástroje pro odhad zvýšeného rizika, a 

to jsou BMDS vytvořený US EPA [132]  a PROAST [133] vytvořený Institutem pro ochranu 

veřejného zdraví (RIVM) v Holandsku. Oba dva modely pracují na stejném principu 

posuzování vztahu dávky a účinku. Tyto modely jsou schopny odhadnout distribuční křivku 

podle nejvhodnější funkce (např. weibull, log-logistic, probit funkce) na základě vstupních dat 

o dávce látky a počtu negativně ovlivněných zvířat. Výsledkem je následně stanovení 

pravděpodobnosti zvýšeného rizika odpovídající dané dávce (v procentuálním množství). 

Stanovení pravděpodobnosti zvýšeného rizika bylo provedeno použitím modelového nástroje 

PROAST, pro statistickou analýzu dat dávka-odpověď získaných z toxikologických studií 

[133]. Principem statistické analýzy tohoto programu je najít nejvhodnější regresní funkci, 

která je schopna určit vztah mezi dávkou a účinkem na základě vstupních parametrů. Na 

obrázku 9 lze vidět výslednou křivku vztahu dávky a účinku DBP pomocí funkce log-logistic. 

Tímto krokem bylo důležité získat funkci, která nejlépe popisuje vztah mezi dávkou a 

účinkem, a dále pak vstupní parametry, které tento vztah ovlivňují. Výsledná funkce po 

dosazení dávky (ve funkci označena jako proměnná x) odhaduje procentuální odhad 

zvýšeného rizika v exponované populaci. 

 

Obrázek 9 Výsledná křivka a funkce vztahu dávka účinek pro omezení vývoje spermatocytů z důvodu prenatální 

expozice DBP 
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Zvýšené riziko bylo počítáno pro nejvyšší možnou expoziční dávku DBP skrze obuv, která 

byla stanovena jako 0,0867 mg/kg/den. Po dosazení této dávky do funkce získané modelem 

PROAST bylo zvýšené riziko odhadnuto na 13%. Ve výsledku to znamená, že při dané 

expozici v cílové populaci je pravděpodobné, že se riziko projeví u 13% exponované 

populace. Pro aplikaci zvýšeného rizika bylo nutné stanovit (odhadnout) i tuto cílovou 

exponovanou populaci, u které může dojít k projevu negativního účinku.  

Uvažovaný negativní účinek byl pozorován při prenatální expozici. Z tohoto důvodu bylo 

nutné odhadnout, počet těhotných matek exponovaných DBP skrze obuv obsahující DBP. Pro 

tento výpočet byl odhadnut počet obuvi obsahující DBP vyrobené za rok na základě roční 

tonáže a průměrné váhy bot. Průměrná hmotnost boty byla uvažována 800 g (defaultní 

hodnota). Po aplikaci původní roční tonáže DBP pro výrobu bot bylo odhadnuto, že na trh 

může být uvedeno 125 000 párů bot obsahujících DBP (jen ilustrativní příklad, který se 

neváže k žádnému konkrétnímu výrobci). Aby mohl být proveden odhad počtu žen, které nosí 

tuto obuv, byl použit pro selekci podíl kupní síly mezi muži a ženami, který byl publikován - 

57% žen a 26% [134]. Výsledkem bylo tedy 125 000 (boty) * 0,57 = 71 250 bot (boty, které 

byly koupeny ženami). Tímto bylo odvozeno pravděpodobnostní množství bot, kterým mohou 

být ženy exponovány.   

Dále pak bylo nutné odhadnout podíl těhotných žen exponovaných DBP z obuvi. Statistiky 

neuvádějí počet těhotných žen, nýbrž počet živě narozených novorozenců. Z tohoto důvodu 

byl použit koeficient počtu narozených dětí přímo úměrný počtu těhotných žen v EU. 

Výsledná kalkulace byla následující: 5400000 (počet novorozenců používané jako počet 

těhotných žen) / 154097147 (celkový počet žen v EU) = 0,035; 71250 * 0,035 = 2493 (počet 

exponovaných těhotných žen = exponovaných dětí) [135]. Protože daný účinek 

z toxikologické studie byl poukázán na samcích potkanů, bylo nutné aplikovat i toto 

genderové rozdělení pro konečné odhady. V EU dle statistik je genderové rozdělení 

novorozenců přímo úměrné, proto tedy výsledná populace (děti, které byly exponovány 

prenatálně DBP) byla stanovena jako polovina z celkového odhadu, 2493/2 = 1247 

(zaokrouhleno). Jako poslední krok k tomu aby bylo možné stanovit zdravotní náklady 

z důvodu expozice DBP bylo nutné provést odhad zvýšené rizika u exponované populace, 

tedy 1247 chlapců exponovaných prenatálně DBP. Tento odhad byl proveden aplikací 

stanoveného zvýšeného rizika na konečnou cílovou skupinu, tzn. 1247*0,14 = 162 dětí, u 

kterých může dojít k negativnímu projevu účinku DBP z důvodu prenatální expozice, tedy ke 
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snížení plodnosti. Tento odhad byl uvažován jako nejhorší možný scénář, poněvadž byl 

založen na nejvyšší koncentraci DBP obsažené v gumové obuvi. 

9.2.5 Odhad nákladů na zdravotní péči 

Rešerše v oblasti zdravotních nákladů v souvislosti léčby neplodnosti u mužů byla provedena 

na základě použití klíčových slov „infertility“, „men“, „health costs“, „treatment costs“ a 

jejich kombinací. Zdroje, kde byly zadány tyto klíčová slova, patří web of knowledge, 

PubMed, google a google scholar. Publikace nebo data byly vyhledávány od roku 2010. Na 

základě rešerše bylo identifikováno 6 publikací, které se zabývají hodnocením zdravotních 

nákladů léčby mužské neplodnosti. 

Studie byly zaměřeny na stanovení zdravotních nákladů pro léčbu neplodnosti způsobené 

kvůli léčbě rakoviny [136], léčení neplodnosti pomocí umělého medicínského podávání 

testosteronu [137][138], nebo náklady léčení neplodnosti v rámci neplodných párů [139]. 

Tyto studie byly vyřazeny z důvodu toho, že vyjadřovaly náklady na léčbu, které vznikají ve 

spojených státech amerických a ani jedna z nich nebyla zaměřena na přímé a nepřímé náklady 

léčby neplodnosti pouze pro mužské pohlaví. Evropskými náklady na léčbu neplodnosti se 

zabývaly dvě studie. Jedna se zabývá stanovením nákladů pro narození dítěte při asistované 

odborné péči [140], tudíž neřeší léčení mužské neplodnosti jako takové. 

Nakonec pro účely kvantifikace zdravotních dopadů v rámci případové studie byla vybrána 

studie publikovaná severskou radou ministrů, která se zabývá stanovením přímých a 

nepřímých zdravotních nákladů neplodnosti mužů, jejíž příčinou mohou být endokrinní 

disruptory. Stanovenými zdravotními náklady pro Evropskou unii na jednoho muže při léčbě 

neplodnosti jsou přímé zdravotní náklady 2720 € a nepřímé náklady 760 € [141]. Tyto 

náklady byly aplikované na pravděpodobnostní odhad negativního účinku cílové populace 

hodnocené v případové studii. Výsledné náklady byly spočítány pro rozmezí 

pravděpodobnosti negativního účinku od 1% do maximálně odhadnuté výše 13%, viz tabulka 

11.  
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Tabulka 11 Celkové zdravotní náklady způsobené prenatální expozicí DBP ze spotřebního zboží 

Pravděpodobnost 

negativního účinku 

(%) 

Počet jedinců 
Přímé náklady 

(euro) 

Nepřímé náklady 

(euro) 

Celkové náklady 

(euro) 

13 162 440 640 123 120 563 760 

12 150 408 000 114 000 522 000 

11 137 372 640 104 120 476 760 

10 125 340 000 95 000 435 000 

9 112 304 640 85 120 389 760 

8 100 272 000 76 000 348 000 

7 87 236 640 66 120 302 760 

6 75 204 000 57 000 261 000 

5 62 168 640 47 120 215 760 

4 50 136 000 38 000 174 000 

3 37 100 640 28 120 128 760 

2 25 68 000 19 000 87 000 

1 12 32 640 9 120 41 760 

Pokud by tedy bylo uvažován nejméně závažný scénář (pravděpodobnost negativního účinku 

pouze u 1% z exponované populace) a nejhorší scénář (maximální pravděpodobnost 

negativního účinku u 13% exponované populace), výsledné celkové zdravotní náklady 

z důvodu prenatální expozice DBP, která ovlivnila neplodnost mužů, by byly v rozsahu 41 

760 € až po 565 760 €. 

Shrnutí 

Případová studie měla za cíl ilustrovat konkrétní proces stanovování zdravotních nákladů 

způsobených expozicí endokrinním disruptorem z konkrétního spotřebního zboží. Tento 

příklad je prakticky využitelný hlavně pro výrobce nebo následné uživatele SVHC látek, kteří 

se rozhodnou žádat o povolení použití jejich látky. Tento postup může napomoci 

v kvantifikaci významných nákladů, které by měly být součástí socioekonomické analýzy, 

aby bylo možné porovnat, zda tyto náklady jsou převyšovány benefity z používání látky či 

nikoliv. Mezi benefity, které v této případové studii nebyly hodnoceny, může patřit např. 

profit z prodeje bot pro evropskou unii, podíl na mezinárodním trhu, množství pracovních 

pozic apod. Tyto benefity vznikající z použití SVHC látky jsou zatíženy mnohem nižší mírou 

nejistoty, než stanovování zdravotních nákladů, poněvadž zde lze získat relevantní data 

z podniku samotného, od jeho následných uživatelů, statistik mezinárodního trhu apod.  

Vzhledem k tomu, že v případové studii byla řada nejistot, která ovlivňuje nejen výsledné 

množství negativně ovlivněné populace, ale i samotné stanovení zdravotních nákladů, byla 

těmto nejistotám věnována pozornost v následující kapitole 9.2.6. 
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9.2.6 Nejistoty  

Nejistoty, které vstupovaly do odhadu zdravotních nákladů způsobených expozicí DBP, byly 

rozděleny na nejistoty v oblasti hodnocení expozice, vstupující do odhadu zvýšeného rizika. 

Nejistoty v oblasti hodnocení expozice 

 Aby mohla být namodelována úroveň expozice, bylo nutné znát koncentraci DBP 

obsaženého v různých výrobcích, které by mohly být zdrojem expozice.  Problémem však 

bylo, že u spotřebního zboží sice existuje určité povědomí o tom, kde se může DBP nacházet, 

ale jeho množství bohužel známo není. A i kdyby bylo známo toto množství, nelze stanovit, 

že opravdu všem těmto produktům bude vystavována specifická část populace, která se dá jen 

velice těžko odhadnout. Populace však není této látce vystavována pouze uvolňováním ze 

spotřebního zboží, ale zároveň i ze životního prostředí. Vztahovat tak expozici pouze na 

konkrétní předměty je nemožné, a to především proto, že nedochází pouze k této částečné 

expozici, nýbrž k expozici z mnoha různých zdrojů. Zde dochází k velmi výrazným 

nejistotám, které mohou mít zásadní podíl na konečné vyhodnocení zdravotních nákladů. 

Cílem tohoto kroku není pouze stanovit možnou míru expozice, ale stanovit především 

specifickou skupinu (nebo část) populace, která je látce exponována.  

Při hodnocení expozice v případové studii bylo identifikováno několik problematických 

aspektů, které v sobě zahrnují významnou míru nejistoty: 

1) Odhad počtu kusů bot obsahujících DBP ročně vyrobených a uvedených na trh. Zde 

nastává problém již v tom, že mohou být používány různé koncentrace v závislosti na 

technických postupech jednotlivých výrobců. V rámci studie bylo uvažováno, že 

všechny uvažované boty obsahují nejvyšší koncentrační množství DBP. V případové 

studii nebylo uvažováno, kolik z těchto bot by mohlo být vyvezeno mimo EU, naopak 

bylo uvažováno, že všechny tyto boty jsou uvedeny na evropský trh.  

2) Odhad počtu těhotných žen exponovaných DBP z gumových bot. Tento odhad je 

zatížen velkou mírou nejistoty, poněvadž nelze prokazatelně stanovit, kolik těhotných 

žen by mohlo být doopravdy exponováno takovéto obuvi. 

3) Další neodmyslitelnou roli hraje samotný expoziční scénář, kdy může docházet 

k nošení obuvi po celý den (8 hodinová pracovní doba), nebo jen po velice krátkou 

dobu, kdy by expozice nemusela znamenat významné riziko.  
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Nejistoty vstupující do odhadu zvýšeného rizika 

Pro odhad zvýšeného rizika je nutné extrapolovat dávky z toxikologické studie do oblasti 

nižších dávek, tedy na lidské dávky a následně pak porovnat vztah dávky a účinku vůči počtu 

negativně ovlivněných zvířat v toxikologické studii. Při stanovení zvýšeného rizika je nutné 

brát do úvahy expoziční cestu z toxikologické studie a expoziční cestu, pro kterou je 

hodnoceno zvýšené riziko v rámci lidské populace. Tyto modely nelze aplikovat, aniž by 

nebyla provedena i extrapolace expozičních cest, tzn. dávek z orální expozice na dermální. 

Tato extrapolace expozičních cest byla provedena na základě rozdílnosti absorpce chemické 

látky u zvířete a člověka. Nebyl uvažován toxikokinetický model.  

Další nejistotou je i samotný výběr toxikologické studie. Pokud je provedeno více 

toxikologických studií, které testují jiné úrovně dávek, je nutné zvolit nejvhodnější studii pro 

následující hodnocení zvýšeného rizika. Mezi metody, kterými lze provést tuto selekci patří 

meta-analýza, neboli tzv. Qualichem metoda [142]. Touto metodou jsou jednotlivé studie 

hodnoceny na základě stanovených kritérií (např. čistota testované látky, doba expozice, 

volené dávky pro studii, jakým způsobem bylo pečováno o zvířata před i během testování 

apod.). V případové studii byla zvolena studie, která již byla selektována kompetentní 

autoritou (výborem RAC), proto tedy nebyla provedena selekce toxikologické studie v rámci 

případové studie.  

Nevýhodou toxikologických studií je taktéž to, že každá studie se provádí při rozličných 

expozičních dávkách, dochází k různým efektům u exponovaných zvířat apod. Ve výsledku to 

znamená, že při využití jakékoliv toxikologické studie budou získány naprosto rozličné 

výsledky o zvýšeném riziku v exponované populaci, čímž by byly významně ovlivněny i 

závěry z celého hodnocení zdravotních nákladů. Je přeci rozdíl, jestli se projeví negativní 

účinek u 5 nebo 200 lidí. Nemluvě o další nejistotě vstupující do samotného výběru modelové 

funkce, která popisuje regresní křivkou vztah mezi dávkou a účinkem.  
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10. DISKUSE 

Nařízení REACH s sebou přináší řadu změn a novinek, které mají do jisté míry pozitivní vliv 

na zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí. V porovnání s předešlou legislativou se tak 

jedná o první efektivní nástroj, který se snaží identifikovat rizika vznikající při nakládání 

s chemickými látkami a zároveň dává možnost společensky rozhodovat o rizicích 

významných ve společenském kontextu. Implementace tohoto nařízení je doprovázena i řadou 

problematických aspektů, které jsou rozebrány v rámci diskuse. 

Přenesením odpovědnosti za hodnocení rizik na výrobce a dovozce uvádějících chemické 

látky na trh došlo zároveň i k přenesení zodpovědnosti za odborné zpracování jednotlivých 

dokumentů, které jasně vyžadují vysoké expertní úrovně jednotlivých zpracovatelů napříč 

všemi požadavky uvedenými v nařízení REACH. Vzhledem k tomu, že nejsou požadované 

žádné odborné způsobilosti, které by se zakládaly na konkrétním osvědčení, jehož získání by 

bylo podmíněno splněním předpokládaných odborných znalostí, může docházet k ne vždy 

relevantním posouzením, které je nutné předkládat např. při registraci chemických látek. 

V nařízení REACH je sice uvedeno, že hodnocení rizik by měly provádět osoby odborně 

způsobilé, ale není již stanoveno, jakým způsobem by se tato odborná způsobilost měla 

doložit. Tento fakt může vést taktéž k tomu, proč bylo po první kontrole funkčnosti nařízení 

REACH Evropskou komisí shledáno, že ve více než 50% dokumentací nejsou požadované 

informace v dostatečné kvalitě. Na druhou stranu, je vůbec možné vytvořit takové podmínky 

pro to, aby mohla být tato odborná způsobilost nastavena? Vzhledem k tomu, že nařízení 

REACH je velice multidisciplinární nástroj, odbornost by musela zahrnovat oblasti 

z toxikologie, chemie, medicíny, statistiky, ekonomie, environmentálních věd atd. V podstatě 

ani není možné, aby jedna osoba byla schopna pojmout veškeré tyto obory a porozuměla jim 

do takové míry, aby byla schopna veškeré povinnosti naplnit. Co by se ale mohlo jevit 

efektivním je požadování odborné způsobilosti pro zpracování zprávy o chemické 

bezpečnosti, kde již tyto odborné způsobilosti existují v rámci jiných předpisů vztahujících se 

např. k nakládání s toxickými látkami. 

Vzhledem k významnému množství podávaných žádostí o registraci, je v každém 

registračním období kontrolována pouze malá část registračních dossierů (minimálně 5 %). 

To může vést některé registrující subjekty k tomu, že nebudou vynakládat patřičné úsilí ani 

finanční náklady pro to, aby jejich dokumentace byla zpracována v adekvátní kvalitě. Mají tak 

prostor tento systém obejít a vyčkávat, zda „na ně padne los“? 
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Prozatím není vyřešena otázka prolínání se jednotlivých bezpečnostních limitů převážně 

v rámci pracovního prostředí, které mohou v podstatné míře komplikovat efektivní řízení 

rizik. Jak již bylo v praktické části uvedeno, jedná se o limity DNEL a PEL stanovené pro 

pracovní prostředí. V praxi tyto rozdílnosti znamenají dosti velké problémy pro toho, kdo tyto 

limity musí dodržovat, protože dvě limitní hodnoty pro jednu expozici, odlišné v několika 

řádech, ovlivňují významně i jeho řízení. Nemělo by dojít k tomu, aby byly tyto limity 

sjednoceny a pro každou chemickou látku platil pouze jeden limit (nebo limity) dle povahy 

nebezpečnosti chemické látky? A který z těchto limitů by měl být následně použit pro 

charakterizaci rizika? 

V případě hodnocení rizik a jejich charakterizace by mohlo být považováno za slabé místo i 

používání modelových nástrojů, díky kterým je adekvátní kontrola rizika nastavena při 

odlišných podmínkách (použití ochranných pracovních pomůcek s definovanou účinností, 

snížení doby expozice apod.). Toto může vést v konečném důsledku k tomu, že výběr 

modelového nástroje se bude odvíjet od jeho „konzervativního“ hodnocení a bude vybírán 

ten, který prokazuje adekvátní řízení rizika při nejméně přísných opatřeních. Nemluvě o tom, 

že samotné hodnocení rizik v současné době se jeví spíše jako hra, která má jasný cíl -  snížit 

výsledné RCR pod jedna bez ohledu na riziko jako individualitu. Více méně to vypadá, jako 

slepé byrokratické naplňování povinností a ne jako přiměřený přístup k hodnocení rizik jako 

takovému. 

Co by se dalo považovat za diskutabilní, je i opomíjení kumulativního rizika, kterému je 

vystavováno jak životní prostředí, tak i lidská populace. Chemické látky a jejich rizika se řeší 

jako jednotlivci a v rámci hodnocení rizik nejsou tyto kumulativní aspekty rizika chemických 

látek uvažovány. V případě životního prostředí a expozicím obecné populace z životního 

prostředí je velmi problematické zabývat se všemi rizikovými chemickými faktory, nemluvě o 

tom, že zde nepůsobí pouze chemické látky, ale řada jiných rizikových faktorů. V pracovním 

prostředí by ale toto kumulativní riziko bylo možné hodnotit, poněvadž tyto expozice jsou 

identifikovatelné, kvantifikovatelné a lze je posuzovat. Samozřejmě existují i chemické látky, 

například nanomateriály, kde identifikace rizika a ani jeho kvantifikace není z větší části 

možná.    

Na základě diskusí s průmyslovou sférou bylo taktéž zjištěno, že kontrolní činnost zaměřená 

na naplňování požadavků nařízení REACH je prováděna převážně jen v oblasti registračního 

čísla, shody roční tonáže uváděné na trh s daty z registrace, zda bezpečnostní list obsahuje 

klasifikaci dle nařízení CLP a pak již samotná klasifikace, označování a balení. 
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V podmínkách České republiky se kontrolní orgány prozatím nezabývaly kontrolou scénáře 

expozice dle bezpečnostního listu a dodržování uvedených opatření při nakládání s látkou u 

následných uživatelů. Toto je samozřejmě ovlivněné tím, že prozatím nejsou jasně stanovené 

kompetence a kontrolní mechanismy jednotlivých inspekčních orgánů, aby mohly tuto 

kontrolu provádět. V praxi vyvstává otázka, kdo je vůbec odpovědný za kontrolu např. 

účinnosti ochranných pracovních pomůcek, jejichž používání je popsáno ve scénáři expozice 

a mělo by být dodržováno následnými uživateli.  

Další součástí nařízení REACH je problematika identifikace SVHC látek a s nimi spojený 

proces autorizace a restrikce. I když v praktické části byly identifikovány pozitivní stránky 

tohoto procesu převážně v aktivitě průmyslu nahrazovat SVHC látky alternativami (tam kde 

je to možné), mají i tyto oblasti svá úskalí. Mezi hlavní úskalí patří někdy až přehnaná 

tendence v oblasti nahrazování SVHC látek za alternativy, která se může projevit 

v nefunkčnosti konečných produktů, které byly vyráběny za pomocí SVHC látky. V mnoha 

případech je bezpochyby použití SVHC látky doprovázeno nejen její ekonomickou 

výhodností (je levnější než možné alternativy), ale i technickými vlastnostmi, které jsou pro 

danou výrobu konkrétního výrobku klíčové. Tím by mohlo docházet k tomu, že výsledné 

produkty ztratí svojí kvalitativní technickou povahu, a následky, které je někdy velmi těžko 

předvídat dopředu, pokud nejsou odzkoušeny víceletou praxí, mohou mít dalekosáhlé 

důsledky pro následné uživatele, nebo až pro klasické spotřebitele. Příkladem lze uvést např. 

minium (toxické pro reprodukci kategorie 1B), které se používá do řady rozbušek a výbušnin 

a to z důvodu jeho fyzikálně chemických vlastností (např. hořlavost). Klíčovým parametrem 

minia je jeho velká molekulová hmotnost, kterou je zajištěna potřebná rychlost hoření směsi 

ve zpožďovací složi, čímž je zajištěna požadovaná funkce rozbušky, tj. doba zpoždění od 

počátečního impulzu do výbuchu rozbušky. Tato vlastnost je při použití rozbušky u 

následného uživatele základní bezpečnostní a funkční parametr. Pokud by tlak na náhradu 

minia byl přehnaný a více by se uvažovala jeho nebezpečná vlastnost než klíčové parametry a 

nemožnost použití náhrady v krátkém časovém období, důsledky této náhrady by mohly mít 

mnohem výraznější dopady než jeho samotné použití při výrobě. Jistě se najde řada různých 

dalších příkladů, kde SVHC látky nelze prozatím nahradit alternativami, poněvadž to 

z technického hlediska není možné.  
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11. ZÁVĚR 

Cílem disertační práce bylo zhodnotit, nakolik nařízení REACH, jako současný legislativní 

nástroj managementu rizik chemických látek, zvyšuje ochranu zdraví a životního prostředí.  

Řešení disertační práce směřovalo k potvrzení, resp. vyvrácení následující pracovní hypotézy: 

„Implementací požadavků nařízení REACH dochází ke zvýšení ochrany zdraví a životního 

prostředí oproti původnímu stavu (tj. stavu před účinností nařízení REACH)“. 

Pro naplnění stanoveného cíle a potvrzení nebo vyvrácení hypotézy bylo zapotřebí objasnit 

jednotlivé části managementu rizik (proces, rámec a principy), jeho nástroje se zaměřením na 

legislativní nástroje. V rámci legislativních nástrojů managementu rizik chemických látek byl 

popsán jejich historický vývoj od počátku průmyslové revoluce až po současnost a následně 

byla pozornost zaměřena na samotné nařízení REACH. Součást práce tvořila rešerše 

zaměřená na studie, které se již zabývaly hodnocením nařízení REACH a to z různých úhlů 

pohledu, např. dopady na konkurenceschopnost, inovaci, dopady na zdraví a životní prostředí 

apod. Na základě rešeršní části bylo zjištěno, že žádná studie se nezabývala hodnocením 

nařízení REACH z pohledu naplňování obecných částí managementu rizik, jehož nástrojem 

nařízení REACH bezpochyby je. Z tohoto důvodu byla praktická část zaměřena právě na to, 

jakým způsobem naplňuje jednotlivé části managementu rizik ve vztahu k normě ISO 31 000. 

Aby mohl být cíl naplněn, byla provedena identifikace změn v porovnání s původní 

legislativou, která se vztahovala na chemické látky používané před uvedením nařízení 

REACH v platnost. Dále pak byla provedena detailní analýza všech těchto změn. Pro 

zhodnocení nařízení REACH byla stanovena hodnotící kritéria. Mezi tato kritéria patřila: 

naplňování jednotlivých principů managementu rizik chemických látek, naplnění jednotlivých 

částí rámce managementu rizik, naplňování prvků procesu managementu rizik. Z pohledu 

procesních prvků managementu rizik byla věnována detailnější pozornost tomu, zda jsou tyto 

prvky prosaditelné a vymahatelné z hlediska efektivní implementace managementu rizik. 

Dalším kritériem pro procesní prvky managementu rizik bylo, zda existují dostatečné nástroje 

pro to, aby mohly být jednotlivé prvky naplněny, a zda jsou tyto nástroje funkční (efektivní). 

V rámci tohoto kroku bylo identifikováno, že socioekonomická analýza je jedním 

z významných nástrojů procesu managementu rizik. Socioekonomické analýze byla věnována 

samostatná kapitola se zaměřením na stanovování zdravotních dopadů, které byly určené jako 

stěžejní část pro rozhodovací proces. 
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Výsledné hodnocení nařízení REACH z pohledu naplňování principů managementu rizik 

chemických látek bylo následující: naplňuje převážnou většinu principů managementu rizik 

chemických látek, jako jsou princip prevence, předběžné opatrnosti, substituce apod. Byla 

identifikována mezera pouze v případě principu integrace, což znamená, že prozatím není 

nařízení REACH dostatečně integrováno do všech předpisů vztahujících se k chemickým 

látkám, a to převážně v oblasti pracovních rizik.  

Z pohledu naplňování rámce managementu rizik bylo zhodnoceno, že nařízení REACH 

naplňuje prozatím jen část jeho prvků, což je způsobeno především tím, že stále probíhá 

proces implementace, tudíž nelze nyní adekvátně posoudit, zda je tento rámec naplněn nebo 

nikoliv. Nařízení REACH před jeho vstoupením v platnost vycházelo z posouzení stavu 

problematiky a byla navržena strategie pro zajištění efektivnějšího řízení rizik, která byla 

koncipována v dokumentu Bílá kniha. Následně se tyto strategie implementovaly do nařízení 

REACH, jehož proces implementace prozatím stále probíhá.  

Z pohledu naplňování prvků procesu managementu rizik bylo zhodnoceno, že naplňuje 

veškeré prvky managementu rizik. Tyto prvky jsou v povinnostech nařízení REACH 

koncipovány ve stejné souslednosti a návaznosti, jak je tomu i v normě ISO 31 000.  

Jak již bylo zmíněno výše, prvky managementu rizik zakomponované v nařízení REACH 

byly hodnoceny i z pohledu jejich prosaditelnosti, vymahatelnosti a v neposlední řadě 

z pohledu jejich funkčnosti. V případě prosaditelnosti povinností bylo zjištěno, že jsou 

v nařízení REACH jasně stanovené povinnosti. Jako problematická se ale jeví vymahatelnost 

těchto povinností, poněvadž neexistují prozatím dostatečné mechanismy a kompetence pro to, 

aby tak mohlo být učiněno, a není tak zaručena efektivní implementace tohoto předpisu. 

Z pohledu existence a funkčnosti nástrojů pro naplňování jednotlivých prvků managementu 

rizik bylo zhodnoceno, že je vytvořeno velké množství nástrojů (pokyny, modelové nástroje 

apod.), které mají přispět k efektivnímu naplňování jednotlivých povinností. I přes to byly 

objeveny problematické aspekty, které by mohly mít výrazný negativní dopad na efektivní 

naplňování těchto povinností a na zvýšení ochrany zdraví a životního prostředí taktéž. Jedná 

se o, výrazné rozdíly v několika řádech při stanovování bezpečných úrovní chemických látek 

a to pro zdraví i životní prostředí. V souvislosti s bezpečnými úrovněmi chemických látek byl 

identifikován rovněž problém v nesouladu se současně platnými limity pro pracovní prostředí, 

a to i v několika řádech, což může mít zásadní dopad na komunikaci o riziku a jeho 

efektivním řízení. Dalším problematickým aspektem je identifikace rizika a jeho adekvátní 
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řízení pro nové látky, např. nanomateriály, kdy v současné době neexistují dostatečné 

mechanismy pro to, aby byla identifikována jejich nebezpečnost a bylo by možné provést 

řádné hodnocení a řízení rizik.  Bezpečnostní listy, jako nástroj pro řízení rizik při nakládání 

s chemickými látkami při své současné podobě se nejeví jako efektivní a to převážně z toho 

důvodu, že obsahuje nadměrný počet stran, čímž se stává nepřehledným.  

V rámci analýzy změn byla identifikována socioekonomická analýza jako kritický nástroj 

nařízení REACH pro zvyšování ochrany zdraví a životního prostředí a to z toho důvodu, že se 

zde jedná o kompromisní rozhodnutí založené na základě benefitů a nákladů z důvodu 

expozice vysoce nebezpečných chemických látek. Stěžejní součástí této analýzy jsou 

zdravotní náklady vznikající z důvodu expozice takovým látkám. Z tohoto důvodu byla 

věnována pozornost v rámci praktické části této analýze a byla identifikována řada 

problematických aspektů, tedy nejistot, které zásadně ovlivňují stanovené zdravotní náklady. 

Mezi tyto aspekty patří nejistoty při výběru vhodné toxikologické studie, výběr modelu a 

funkce pro pravděpodobnostní odhad, použití modelů pro odhad expozice, pravděpodobnostní 

odhad cílové exponované populace atd. Všechny tyto aspekty mohou zásadně ovlivnit 

výsledné zdravotní náklady stanovené v socioekonomické analýze, na které by měly být 

zaměřeny výzkumné aktivity, aby byly tyto aspekty sníženy na co možnou nejnižší úroveň. 

Na závěr lze tedy říci, že nařízení REACH je efektivním nástrojem pro management rizik 

chemických látek, poněvadž naplňuje strukturu mezinárodní normy managementu rizik.  

Tímto byla tedy jen z části potvrzena pracovní hypotéza, a to, že nařízení REACH zvyšuje 

ochranu životního prostředí a zdraví oproti původnímu stavu. 

Přínosy práce pro vědeckou disciplínu lze spatřovat v propojení nařízení REACH se 

systémem ISO 31000 spojující chemickou bezpečnost s manažerskými přístupy a potvrzuje, 

popřípadě vyvracuje efektivitu daného nástroje. V rámci práce byl taktéž proveden kritický 

rozbor současných postupů a nástrojů SEA ověřený na konkrétním příkladu. 

Na základě disertační práce lze identifikovat oblasti, ve kterých bude nutné v praxi zavést 

nové a účinnější nástroje, např. zavést nástroje pro trvalé zlepšování a hledat nová poznání a 

zohledňovat je. Byly identifikovány také slabé místa nařízení REACH a to převážně v oblasti 

objevování nových rizik, a to v oblasti endokrinních disruptorů a nanomateriálů, stanovování 

bezpečných úrovní chemických látek, efektivní komunikace rizik apod.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha I: Seznam látek registrovaných při společném podání 

Tabulka 12 Seznam látek společného podání registrační dokumentace (identifikované dle CAS čísla) 

Číslo CAS Název látky 
Rozdílný 

DNEL/DMEL 
Rozdílný PNEC 

112-53-8 dodecan-1-ol x x 

112-72-1 tetradecanol x x 

112-84-5 (Z)-docos-13-enamide totožné/podobné totožné/podobné 

112-85-6 docosanoic acid x x 

112-88-9 octadec-1-ene totožné/podobné totožné/podobné 

114565-65-

0 

A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-

methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-

ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-

iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-

triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-

sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-

(2,4,6-triaminopyrimidin-5-

ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate 

totožné/podobné totožné/podobné 

115895-09-

5 

ethyl 3,5-dichloro-4-

hexadecyloxycarbonyloxybenzoate 

x x 

116-75-6 1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone x x 

119313-12-

1 

2-benzyl-2-dimethylamino-4'-

morpholinobutyrophenone 

x x 

120-18-

3,68153-

01-5 

naphthalene-2-sulphonic acid totožné/podobné totožné/podobné 

12022-95-6 Ferrosilicon totožné/podobné totožné/podobné 

12056-51-8 Potassium titanium oxide totožné/podobné totožné/podobné 

12125-02-9 ammonium chloride x x 

122-62-3 bis(2-ethylhexyl) sebacate x x 

123-86-4 n-butyl acetate x x 

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol totožné/podobné totožné/podobné 

128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol x x 

129009-88-

7 

disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-

hydroxy-2-(4-(2-

(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-

sulfonate 

totožné/podobné totožné/podobné 

129423-54-

7 

calcium 4-chloro-2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(3-

sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylazo)-5-

methylbenzenesulfonate 

x x 

129499-78-

1 

L-Ascorbic acid 2-glucoside totožné/podobné totožné/podobné 

129757-67-

1 

A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-

octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-

bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-

octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-

yl)oxy]octane 

x x 

1303-86-2 diboron trioxide x x 

1305-62-0 calcium dihydroxide totožné/podobné totožné/podobné 
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1305-78-8 calcium oxide x x 

1309-64-4 diantimony trioxide x x 

1313-96-8 diniobium pentaoxide totožné/podobné totožné/podobné 

1333-86-4 Carbon black x x 

1338-23-4 2-Butanone, peroxide totožné/podobné totožné/podobné 

1344-28-1 aluminium oxide x x 

135861-56-

2 

(1R)-1-((4R,4aR,8aS)-2,6-bis(3,4-

dimethylphenyl)tetrahydro-[1,3]dioxino[5,4-

d][1,3]dioxin-4-yl)ethane-1,2-diol 

x x 

136-23-2 zinc bis(dibutyldithiocarbamate) x x 

13674-84-5 tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate x x 

137658-79-

8 

2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-

(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol 

x x 

139-13-9 nitrilotriacetic acid x x 

140-90-9 sodium O-ethyl dithiocarbonate x x 

140921-24-

0 

1,6-hexanediyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-

oxazolidinyl)ethyl)carbamate 

x x 

141-17-3 bis(2-(2-butoxyethoxy)ethyl) adipate x x 

141-43-5 2-aminoethanol x x 

141-78-6 ethyl acetate x x 

14246-53-8 N-(1-oxooctyl)glycine totožné/podobné totožné/podobné 

143-22-6 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol x x 

14657-64-8 3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid x x 

147315-50-

2 

2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-

((hexyl)oxy)phenol 

totožné/podobné totožné/podobné 

148528-05-

6 

2-Methyloctane-1,8-diamine x x 

151-56-4 aziridine x x 

154702-15-

5 

Bis(2-ethylhexyl) 4,4’-{6-[4-tert-

butylcarbamoyl)anilino]-1,3,5-triazine-2,4-

diyldiimino}dibenzoate 

x x 

156653-67-

7 

Everzol SR37 totožné/podobné totožné/podobné 

15721-78-5 bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amine x x 

15968-01-1 disodium phthalate x x 

162881-26-

7 

phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphine oxide x x 

165184-98-

5 

alpha-Hexyl Cinnamic Aldehyde totožné/podobné totožné/podobné 

1758-73-2 aminoiminomethanesulphinic acid totožné/podobné totožné/podobné 

1761-71-3 4,4'-methylenebis(cyclohexylamine) totožné/podobné totožné/podobné 

18600-59-4 2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one) x x 

19186-97-1 tris[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl] phosphate x x 

2224-33-1 butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime totožné/podobné totožné/podobné 

2441-41-0 2-(hexadecanoylamino)acetic acid totožné/podobné totožné/podobné 

25306-75-6 sodium O-isobutyl dithiocarbonate x x 

25322-69-4 Propane-1,2-diol, propoxylated x x 
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2554-06-5 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-

tetravinylcyclotetrasiloxane 

totožné/podobné totožné/podobné 

2725-22-6 2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-

(octyloxy)phenol 

totožné/podobné totožné/podobné 

27311-52-0 Bis(5-amino-2-hydroxyphenyl)methane 

dihydrochloride 

totožné/podobné totožné/podobné 

27776-01-8 benzyltoluene x x 

3164-85-0 potassium 2-ethylhexanoate x totožné/podobné 

31795-24-1 potassium methylsilanetriolate totožné/podobné x 

35077-00-0 1,1,1-triethoxy-N,N-diethylsilanamine totožné/podobné totožné/podobné 

351197-46-

1 

2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2- 

(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-

3,5,5- 

trimethylcyclohexyl}carbamate 

x x 

37247-91-9 Calcium magnesium oxide totožné/podobné totožné/podobné 

3926-62-3 sodium chloroacetate x x 

39290-78-3 Aluminum chloride hydroxide sulfate x x 

41672-81-5 trans-1-(1-oxohexadecyl)-4-[(1-oxohexadecyl)oxy]-L-

proline 

x x 

420805-16-

9 

2-(undec-10-enoylamino)-3-phenylpropanoic acid totožné/podobné totožné/podobné 

42405-40-3 bis(3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoato-

O1,O2)zinc 

x x 

4253-34-3 methylsilanetriyl triacetate x x 

49663-84-5 pentazinc chromate octahydroxide x totožné/podobné 

53-16-7 estrone totožné/podobné totožné/podobné 

5329-14-6 sulphamidic acid x x 

54301-26-7 (undec-10-enoylamino)acetic acid totožné/podobné totožné/podobné 

54807-34-0 sodium 4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide totožné/podobné totožné/podobné 

57-57-8 propiolactone totožné/podobné totožné/podobné 

58398-71-3 calcium magnesium dihydroxide oxide totožné/podobné totožné/podobné 

58834-75-6 vanadyl pyrophosphate x x 

5945-33-5 (1-methylethylidene)di-4,1-phenylenetetraphenyl 

diphosphate 

x x 

60-12-8 2-phenylethanol x x 

613-62-7 2-(phenylmethoxy)naphthalene x x 

616-38-6 dimethyl carbonate x x 

623-53-0 Ethyl methyl carbonate totožné/podobné totožné/podobné 

6334-25-4 N,N,N',N',-tetrakis(2-hydroxyethyl)hexanediamide x x 

64-17-5 ethanol totožné/podobné totožné/podobné 

67-48-1 choline chloride x x 

67-63-0 propan-2-ol x x 

68937-40-6 Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1) totožné/podobné totožné/podobné 

7078-98-0 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-

(phenylenemethylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one 

x x 

71868-10-5 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-

morpholinopropan-1-one 

x x 

7381-13-7 1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one totožné/podobné totožné/podobné 



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

 2015             128 
 

73936-91-1 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(1-methyl-1-phenylethyl)-

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 

totožné/podobné totožné/podobné 

7439-95-4 magnesium x x 

7440-21-3 silicon x x 

7440-44-0 carbon totožné/podobné x 

75-01-4 chloroethylene x x 

75-09-2 dichloromethane x x 

7664-41-7 ammonia, anhydrous totožné/podobné totožné/podobné 

7664-93-9 sulphuric acid totožné/podobné totožné/podobné 

7681-11-0 potassium iodide x x 

7681-82-5 sodium iodide totožné/podobné x 

77214-82-5 Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate) totožné/podobné totožné/podobné 

7757-82-6 sodium sulphate x x 

7775-09-9 sodium chlorate x x 

7782-40-3 diamond totožné/podobné totožné/podobné 

7782-42-5 Graphite x x 

77-93-0 triethyl citrate x x 

79-01-6 trichloroethylene totožné/podobné totožné/podobné 

79-10-7 acrylic acid x x 

79-11-8 chloroacetic acid x x 

80-54-6 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde x x 

80584-91-4 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoic 

acid 

x x 

84632-59-7 3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-

c]pyrrole-1,4-dione 

x x 

84632-65-5 3,6-bis(4-chlorophenyl)-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-

c]pyrrole-1,4-dione 

totožné/podobné totožné/podobné 

84-65-1 anthraquinone x x 

84-69-5 diisobutyl phthalate x x 

88949-33-1 tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-

triyltriimino)tribenzoate 

x x 

89331-94-2 3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-

pyrrole-1,4-dione 

x x 

92045-23-3 coumarin x x 

96-76-4 Acid Brown 432:1 x totožné/podobné 

99607-70-2 2,4-di-tert-butylphenol x x 
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Příloha II: Dotazník pro následné uživatele DBP 

 

1. K výrobě jakých produktů (předmětů) využíváte DBP? 

(prosím zaškrtněte odpovídající předmět(y) nebo produkt(y), možnost vice odpovědí) 
 

1. Lepidla, tmely  

1.1 Lepidla  

1.2 Lepidla pro domácí užití (kobercové lepidlo, lepidlo pro 

dlažbu, lepidlo pro dřevěné parkety) 

 

1.3  Tmely  

1.4  Plniva a tmely  

2. Tkaniny, textilie a oděvy  

2.1  Oděvy (všechny typy materiálů), ručníky  

2.2  Ložní prádlo, matrace  

2.3  Hračky (plyšové hračky)  

2.4  Auto potahy  

2.5  Křesla  

2.6  Podlahy  

3. Gumové výrobky  

3.1  Gumové rukojeti   

3.2  Pneumatiky  

3.3  Podlahy  

3.4  Boty  

3.5  Zahradní hadice  

3.6  Kábly  

3.7  Brzdové destičky  

4. Plastické výrobky  

4.1  PVC podlahy  

4.2 Mobilní telefony  

4.3  Notebooky  

5. Výrobky z kamene, sádry, cement, skla nebo keramické  

6. Inkousty a tonery  
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7. ...  Jiné, a to (specifikujte)       ...............................................   

 

2. V kterých průmyslových odvětvích se prodávají Vaše produkty obsahující DBP? 

(prosím zaškrtněte odpovídající skupinu (y), možnost více odpovědí) 
 

1. Keramika  6.  Zemědělství - pesticidy  

2.  Tiskařství  7.  Automobilový průmysl  

3.  Textilní průmysl  8.  Telekomunikace  

4.  Obuvnictví  9.  Stavebnictví  

5.  Zemědělství  10. Spotřební elektronika  

Jiné, a to (specifikujte)       .........................................................   

 

3. Kolik prodáte ročně předmětů, které obsahují DBP?  

(prosím, uveďte předměty obsahující DBP, průmyslové odvětví (spotřebitelské použití) a 

prodané množství) 
 

Jmenujte předměty obsahující 

DBP   
(použijte seznam uvedený v  

Otázce 1) 

Zákaznická skupina 

(použijte seznam uvedený v  
Otázce 2) 

Uveďte příslušné 

množství prodané za 

rok 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

4. Kolik DBP spotřebujete ročně pro výrobu uvedených produktů?  

(Prosím, jmenujte předměty, které obsahují DBP a kolik DBP používáte) 
 

Jmenujte předmět obsahující 

DBP 
(použijte seznam uvedený v Otázce 1) 

Kg/rok nebo tuna/rok 

(zaškrtněte příslušné pole) 
Uveďte % zastoupení 

DBP v produktu  

1.               kg/rok  tuna/rok       

2.               kg/rok  tuna/rok       

3.               kg/rok  tuna/rok       

4.               kg/rok  tuna/rok       

5.               kg/rok  tuna/rok       

              kg/rok  tuna/rok       
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5. Kolik jste platili průměrně, v tomto roce (2012), za jednotku DBP? 

 

     . €/kg (nebo zadejte příslušnou jednotku) 
 

 

 

6. Jak moc kolísá cena za uvedenou jednotku DBP? 

(Prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz. níže) 
 

0.  Cena se nezměnila za posledních několik let  

1.  Cena se moc neliší za posledních několik let  

2.  Cena se liší rok od roku v rámci posledních několika let  

3.  Cena se hodně lišila rok od roku v rámci posledních několika let  

 

7. Mohli by jste mi říci, jaký je podíl pořizovacích nákladů DBP v celkových výrobních 

nákladech konečného produktu, který obsahuje DBP?  
 

Jmenujte předmět obsahující DBP 
(použijte seznam uvedený v Otázce 1) 

Podíl cenových (peněžních) nákladů DBP v celkových 

výrobních nákladech (v %) 
(pokud nevíte přesně, uveďte prosím odhad) 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

            

 

8. Jak moc je pro Vaši výrobu uvedených výrobků (v Otázce 1) důležité použití DBP?  

(Prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz. níže) 
 

1.  Vysoké: výrobky nelze vyrábět bez použití DBP  

2.  Střední: některé výrobky nemohou být vyráběny bez použití DBP, zatímco jiné 

mohou  
 

3.  Nízké: všechny výrobky je možné vyrábět za použití alternativních látek bez DBP  

 

V případě, že Vaše odpověď je 1, mohli by jste prosím specifikovat, o jaké výrobky se 

jedná?  

      .....................................................................................................................................  

 

9. Jaká je podle Vašeho názoru nejvýhodnější a nejdůležitější vlastnost DBP?  

(seznam podle významu, kde 1 je nejdůležitější) 
 

Výhoda 1.        ....................................................................................................................................  

Výhoda 2.        ....................................................................................................................................  

Výhoda 3.        ....................................................................................................................................  

Další důležité výhody:        ...........................................................................................................  
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10. Jaká je podle Vašeho názoru největší nevýhoda DBP? 

(seznam podle významu, kde 1 je nejdůležitější) 
 

Nevýhoda 1        ..............................................................................................................................  

Nevýhoda 2.        ..............................................................................................................................  

Nevýhoda 3.        ..............................................................................................................................  

Další důležité nevýhody:        ......................................................................................................  

 

 

11. Myslíte si, že v rámci Vaší výroby, která zahrnuje použití DBP, vznikají rizika pro 

zdraví nebo životní prostředí? 

 (prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz. níže) 
 

0.  Ne, nevznikají rizika pro zdraví a životní prostředí  

1.  Ano, nízké zdravotní riziko v rámci pracovní expozice  

2.  Ano, vysoké zdravotní riziko v rámci pracovní expozice  

3.  Ano, nízké riziko pro životní prostředí   

4.  Ano, vysoké riziko pro životní prostředí  

5.  Nevím  

 

12. Jste si vědomi jakékoliv látky(ek), která(é) by mohla(y) nahradit DBP?  
 

0.  Ne (PŘEJDĚTE NA OTÁZKU 15) 

1.  Ano 

Jestliže ano, prosím uveďte která(é) látka(y)? 
 

1.        .....................................................................................................................................................  

2.        .....................................................................................................................................................  

3.        .....................................................................................................................................................  

      ..........................................................................................................................................................  

 

13. Uvažovali jste o úplném technickém nahrazení DBP alternativní látkou? 
 

0.  Ne  

1.  Ano  

 

Pokud ne, mohli by jste mi prosím vysvětlit proč ne? 
 

     . .........................................................................................................................................................  
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14. Uvažovali jste o ekonomických nákladech náhrady aktuálního použití DBP 

alternativní látkou?  
 

0.  Ne  

1.  Ano  

 

Pokud ne, mohli by jste mi prosím vysvětlit proč ne? 
 

     . ..........................................................................................................................................................  
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15. Níže naleznete seznam možných alternativ za DBP. Mohli byste mi prosím uvést u jednotlivých alternativ:  

a) zdali jste někdy slyšeli o této látce? b) zdali ji považujete za vhodnou substituci za DBP? c) zdali jste ji již někdy použili, nebo testovali? d) zdali víte, kde ji 

koupit? e) zdali znáte její cenu? 

 

Alternativní látka CAS číslo Slyšeli jste někdy o 

této látce? (A/N) 

Je technicky 

použitelná jako 

substituce za DBP? 

(A/N) 

Už jste někdy tuto 

látku 

použili/testovali? 

(A/N) 

Víte, kde je 

možné tuto 

alternativu 

koupit? (A/N) 

Je cena alternativy 

vyšší/nižší než cena? (V/N) 

Alkylsulphonic phenylester  91082-17-6  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Acetyl tributyl citrate  77-90-7  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Glycerides, Castor-oil-mono-, hydrogenated, acetates  736150-63-3  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Diethylene glycol dibenzoate  120-55-8  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Dipropylene Glycol Dibenzoate  27138-31-4  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Butylated hydroxytoluene  128-37-0  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di-butyl adipate  105-99-7  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di-butyl sebacate 109-43-3  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di(2-ethyl hexyl) adipate 103-23-1  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di(2-ethylhexyl) phosphate 298-07-7  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di-isononyl- cyclohexane-1,  2-dicarboxylate 166412-78-8  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Dioctyl sebacate 122-62-3  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Dioctyl terephthalate 6422-86-2  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

bis(2- ethylhjexyl)-1, 4-benzenedicar –boxylate 6422-86-2  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Epoxidized  soybean oil 8013-07-8  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Grindsted  soft-n-safe: Made from fully hydrogenated 

castor oil and acetic acid 

736150-63-3  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

O-toluene sulfonamide 88-19-7  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Tri(2-ethylhexyl) phosphate 78-42-2  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Tri-2-ethylhexyl trimellitate 3319-31-1  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

2,2,4-trimethyl 1,3-pentanediol diisobutyrate 6846-50-0  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Glyceryl triacetate 102-76-1  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Tri-2-ethylhexyl trimellitate 3319-31-1  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di (isononyl) cyclohexan 1,2-dicarboxylate 166412-78-8  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di - isononyl phthalate 28553-12-0  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 

Di - isobutyl phthalate 84-69-5  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 
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Diethylene benzyl benzoate 120-55-8  A  N  A  N  A  N  A  N  V  N 
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16. Pokud by jste byli požádáni, aby jste použili alternativní látku namísto DBP, 

mohli by jste prosím stručně vysvětlit, co by to znamenalo pro Váš výrobní 

proces? 

     . ...........................................................................................................................................................  

 

17. Mohli by jste odhadnout, jak by se změnily Vaše celkové náklady na výrobu 

produktu v důsledku použití alternativní látky namísto DBP? 
 

Mé výrobní náklady by se zvýšily takto:        
 

Změna v nákladech – ceně látky:           € / rok 

 

Změna ve výrobním procesu:           € / rok 

 

Další významné změny ve výrobě:            € / rok 

 

18. Pokud by jste použili vhodnou alternativní látku namísto DBP, jaký vliv by to 

mělo na úroveň zdravotních rizik exponovaných zaměstnanců?  

(prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz. níže) 
 

1.  Úroveň zdravotních rizik by byla nižší  

2.  Úroveň zdravotních rizik by se nezměnila  

3.  Úroveň zdravotních rizik by se zvýšila  

4.  Nevím  

 

19. Pokud by jste použili vhodnou alternativní látku namísto DBP, jaký vliv by to 

mělo na úroveň zdravotních rizik pro spotřebitele, nebo uživatele?  

(prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz níže) 
 

1.  Úroveň zdravotních rizik by byla nižší  

2.  Úroveň zdravotních rizik by se nezměnila  

3.  Úroveň zdravotních rizik by se zvýšila  

4.  Nevím  

 

20. V roce 2015 dojde k ukončení současného povolení použití DBP. Jak jste 

připraveni na toto omezení? 

 (prosím, zaškrtněte políčko s příslušnou odpovědí, viz níže) 
 

1. Aktuální datum zániku je zásadní pro naši společnost, protože pro DBP není 

vhodná jiná alternativní látka 
 

2. Hledáme vhodnou alternativní látku namísto DBP  

3. Měníme naši výrobu pro použití alternativní látky namísto DBP  

4. Nevíme o ukončení platnosti povolení pro použití DBP  
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Příloha III: Participace zainteresovaných stran v rámci autorizace DEHP 

Tabulka 13 Počet účastníků veřejné konzultace autorizační žádosti pro DEHP dle jednotlivých 

zainteresovaných stran 

Zainteresovaná strana Počet účastníků 

NGO  44 

Kompetentní autorita 3 

Průmyslová asociace 15 

Podnik 11 

Jiný druh podniku (nevýrobní podnik) 3 

Nespecifikováno  8 

Pojišťovna  8 

Utajený následný uživatel 4 

Expert  6 

 

Tabulka 14 Reakce zainteresovaných stran k jednotlivým částem autorizační dokumentace pro DEHP 

Zainteresovaná strana 
Podporující 

žádost 

Kritizující žádost 

   

AoA Adekvátní kontrola 

rizika 

SEA 

NGO  ---- 40 44 13 

Kompetentní autorita ---- 3 3 ---- 

Průmyslová asociace 15 ---- ---- ---- 

Podnik 9 2 2 ---- 

Jiný druh podniku (nevýrobní 

podnik) 

---- 3 3 ---- 

Nespecifikováno  ---- 8 4 ---- 

Pojišťovna  ---- 8 8 ---- 

Utajený následný uživatel 2 2  ---- 

Expert  ---- 6 4 ---- 
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