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ABSTRACT 

PŘICHYSTALOVÁ R. Evaluation of regulation REACH as a tool for decreasing 

environmental and health risks within the handling of hazardous substances. Ostrava: VSB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2015. 150 p. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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. 

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.   

 

  



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

5 
 

2. 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.  

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 [8]. 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.[9]. 

Management rizik se skládá z následujících základních částí: 

- Rámec managementu rizik  

- Proces managementu rizik 

Aby byl management rizik účinný, je nutno postupovat dle těchto jeho základních částí a 

principů, které napomáhají k jeho efektivnímu uplatňování.  

2.1. 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 [10]; Princip předběžné opatrnosti [11]; Princip 

snižování rizik u zdroje [12]; Princip kritických zátěží [12]; Princip využití nejlepších 

dostupných technologií (BAT) [12]; Princip ekonomické odpovědnosti, tzv. internalizace 

externalit [13]; někdy tento princip bývá charakterizován jako „poluter pays“ – 

znečišťovatel platí; Princip sdílené diferenciované odpovědnosti [12]; Princip subsidiarity 

[12]; Princip integrace [14]; Princip substituce [12]. Na základě těchto principů jsou 

tvořeny rámce managementu rizik. 
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2.2. Rámec managementu rizik chemických látek 

Rámec neboli struktura managementu rizik chemických látek napomáhá efektivně řídit 

rizika využitím procesu managementu rizik 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 [15]. 

Nezbytnými prvky rámce pro řízení rizik, tedy i pro řízení rizik chemických látek, jsou (viz 

obrázek 1) [7]: 

 

Obrázek 1 Rámec managementu rizik 

2.3. 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). 

 

Obrázek 2 Proces managementu rizik chemických látek 



Přichystalová Radka: Zhodnocení nařízení REACH jako nástroje pro snižování 

environmentálních a zdravotních rizik v rámci nakládání s nebezpečnými látkami 
 

7 
 

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. 

Další nedomyslitelnou součástí managementu rizik chemických látek jsou nástroje. 

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. 

Vzhledem k zaměření disertační práce byla věnována pozornost legislativním nástrojům a 

to konkrétně nařízení REACH. 

 

3. 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].  

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.  
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3.1. 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.  

3.1.1 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 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 

[9][16]. 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 

pomocí scénáře expozice, který je povinnou součástí bezpečnostního listu. Povinnost 
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hodnotit rizika je v současnosti nově na straně výrobců a dovozců chemických látek a těch, 

kteří s těmito látkami nakládají.  

3.1.2 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. 

3.1.3 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]: 

- 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. 

Počet SVHC látek uvedených na kandidátském seznamu, které by mohly (měly) být 

umístěny postupně na autorizační seznam, je 161 [17]. Na autorizačním seznamu je 

prozatím umístěno 31 látek [18]. 

V rámci procesu autorizace, popřípadě restrikce jsou důležité následující dokumenty – 

hodnocení rizik pro konkrétní látku, analýza alternativ a socioekonomická analýza. Na 

základě těchto podkladů je následně rozhodnuto o tom, zda bude SVHC látka dále 

používaná bez omezení, nebo bude její použití omezeno, popřípadě zakázáno. 

3.2. 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 [6]. 

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 

pro jejich podnikání souvisejících s výrazným nárůstem nákladů). Většina těchto studií 

byla zaměřena na kvantifikaci přínosů a nákladů v peněžních jednotkách. 

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 
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zabývají převážně zvýšením informovanosti o rizicích chemických látek, lepší dostupností 

dat a zvýšením efektivity charakterizace rizik chemických látek [19],[20]. 

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 se tedy praktická část disertační práce zaměřila 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 na: 

- identifikaci změn identifikace změn, které s sebou nařízení REACH přináší, 

- analýzu těchto změn, 

- zhodnocení změn z pohledu naplňování jednotlivých částí managementu rizik. 

 

4. IDENTIFIKACE A ANALÝZA ZMĚN V RÁMCI NAŘÍZENÍ 

REACH 

Cílem těchto kroků v praktické části disertační práce bylo identifikovat změny, které s 

sebou nařízení REACH přináší, aby bylo možné vytyčit hranici pro analýzu. 

4.1. Identifikace změn 

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); 
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- 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 

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; 

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. 

4.2. Analýza změn 

Analýza změn nařízení REACH byla zaměřena na bližší porozumění identifikovaným 

změnám. Analýza byla 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)? 

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 [19],[20][21][22]. 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 
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5. 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; 

- Naplnění jednotlivých částí rámce managementu rizik; 

- Naplnění jednotlivých prvků procesu managementu rizik. 

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. 

5.1. Naplnění principů managementu rizik  

Pro zhodnocení toho, zda jsou všechny tyto principy zakomponovány do jednotlivých 

požadavků nařízení REACH, byla provedena komparace principů identifikovaných 

v analýze, 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 1. 

Jak je z tabulky 1 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. 
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Tabulka 1 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 

 

5.2. Naplnění rámce managementu rizik 

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 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 
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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 [21]. 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. 

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 4. Modře jsou zvýraznění části nařízení REACH, které je v současné 

době možné hodnotit. 

 

Obrázek 4 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. 
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5.3. 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 5. 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 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. 

 

Obrázek 5 Naplnění prvků procesu managementu rizik dle původní legislativy 

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 6. 
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Obrázek 6 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. 

5.4. 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. 

5.4.1 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 

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. 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. 
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5.4.2 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. 

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. 

Pro identifikaci nebezpečnosti byly 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 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, 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. 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 
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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 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 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 
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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, byla ji v praktické části disertační práce věnována zvláštní 

pozornost. V rámci ilustrativního příkladu bylo poukázáno, 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. 

6. 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 
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hormonů a změny v pubertálním načasování včetně změn ve vývoji prsu [23]. Dále pak 

mohou ovlivnit i vývoj mozku, funkci štítné žlázy a dýchacího systému [24]. 

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) [23][25].  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 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. 

V rámci případové studie byla hodnocena prenatální expozice DBP z důvodu nošení 

gumové obuvi obsahující DBP. Pro stanovení zdravotních nákladů bylo provedeno 

následující: 

- odhad počtu exponované populace; 

- odhad expozice a hodnocení rizik pro konkrétní expoziční scénář; 

- odhad pravděpodobnosti zvýšeného rizika a projevu negativního účinku; 

- aplikace přímých a nepřímých nákladů na zdravotní péči pro léčbu neplodnosti 

mužů. 

V závěru hodnocení byly uvažovány dva scénáře a to nejméně závažný scénář 

(pravděpodobnost negativního účinku by nastala 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, byly stanoveny v rozsahu 41 760 € až 565 760 € ročně. 

V rámci ilustrativního příkladu tohoto hodnocení byla věnována pozornost nejistotám a 

problematickým aspektům, které mohou mít zásadní vliv na stanovené náklady.  
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7. 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. 

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.  
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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 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 
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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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