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Anotace 

V předložené bakalářské práci je zpracován postup při tvorbě identifikačních listů 

u nebezpečných odpadů ve společnosti BOCHEMIE, a.s. S použitím Katalogu odpadů, 

internetové ekotoxikologické databáze, bezpečnostních listů přípravků od společnosti 

BOCHEMIE, a.s. a v neposlední řadě také na základě zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů a vyhlášce 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady jsem vytvořila identifikační listy pro nebezpečné odpady 

pocházející z této firmy. Pro získání maximálního množství informací, týkajících se této 

problematiky, byl využíván také zákon 477/2001 Sb., o obalech a zákon 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a přípravcích.   

Klíčová slova 

Nebezpečný odpad, identifikační list, Katalog odpadů, ADR, BOCHEMIE, a.s. 

Summary 

In submitted baccalaureate work is processed progress at production identification leafs 

near dangerous wastes in BOCHEMIE, a.s. company. Using Catalogue wastes, internet 

toxicology database, security leafs preparations from BOCHEMIE, a.s. companies 

and last but not least also by the help of law 185/2001 Sb., about wastes and about 

change some of other laws and public notice 383/2001 Sb., about details dispose 

of rejects be formed identification leaves for hazardous wastes native to those firm. To 

obtaining dicta information dealing with those problems I'm peruse also law 477/2001 

Sb., about covers and law 356/2003 Sb. about chemical materials and preparations. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. Odpad nebezpečný je navíc uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v prováděcím 

právním předpise tohoto zákona a je to odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností. To vše je uvedeno v zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů. Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné 

a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady 

a komunální odpady.  

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady firmám 

produkujícím nebezpečné odpady nařizuje místa jejich vzniku a soustřeďování označit. 

K tomuto značení slouží identifikační listy a také bezpečnostní karty.  

Identifikační list nebezpečného odpadu slouží pro rychlou orientaci o původu či 

původci odpadu, vlastnostech odpadu, zacházení s ním, problematice, první pomoci, 

zásahu při havárii, apod. Tento list musí být vždy součástí odpadu v místě skladování, 

při jeho dopravě a předání oprávněné osobě. Nebezpečným odpadům se musí věnovat 

velká pozornost z důvodu jejich vlivu na zdraví lidí a možný negativní vliv na životní 

prostředí. 

V předložené bakalářské práci se právě touto problematikou průmyslových 

nebezpečných odpadů zabývám. Konkrétně se jedná o nebezpečné odpady z chemického 

průmyslu. Na základě žádosti společnosti BOCHEMIE, a.s., jsem v rámci řešení své 

bakalářské práce provedla aktualizaci současných identifikačních listů a vytvořila jsem 

i chybějící identifikační listy pro nebezpečné odpady, které se v této firmě vyskytují.  

Nejdříve jsem na jednotlivých pracovištích v celém areálu firmy BOCHEMIE, a.s. 

monitorovala aktuální situaci, která byla dosti zoufalá. Na hodně místech identifikační listy 

buď zcela chyběly, popřípadě byly staré s nedostačujícími a mnohdy i s chybnými 

informacemi.  

Cílem bakalářské práce tedy bylo vytvořit pro výše uvedenou firmu celkem třicet 

osm nových identifikačních listů a poté na příslušných pracovištích vylepit.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Firma BOCHEMIE, a.s. je výrobní chemická firma, mezi jejíž produkty patří 

dezinfekční, fungicidní a čisticí prostředky, materiály pro povrchovou úpravu kovů 

a akumulátorové hmoty.  

Historie chemické výroby v areálu dnešní BOCHEMIE, a.s. se začala psát již 

v roce 1904. Zakladatelé využili geografické pozice a významného dopravního uzlu města 

Bohumína v průmyslové a na nerostné suroviny bohaté oblasti Slezska. Zaměření na široký 

sortiment chemických výrobků vytvořilo základní podmínku pro dlouhodobou a prakticky 

nepřetržitou prosperitu tohoto podniku. Přes všechny nepříznivé politické, ekonomické 

i společenské události, které dolehly na region, byl podnik po celou dobu své existence 

úspěšný.  

K historickým pokladům ve výrobním sortimentu firmy patří nesporně tak slavné 

výrobky jako byl aspirin a umělé sladidlo sacharin. V poválečných letech byl výrobní program 

soustředěn na vývoj a výrobu nejprogresivnějších látek anorganické chemie, na 

elektrochemické materiály, polovodičový křemík a extrémně čisté plyny pro mikroelektroniku.  

V roce 1991 došlo k osamostatnění bohumínské chemičky od koncernu Lachema 

Brno. Zlomovým rokem novodobé historie podniku byl rok 1994, kdy se BOCHEMIE, a.s., 

privatizací ve veřejné soutěži, stala soukromou českou společností, tehdy v rukou devíti 

majitelů. Společnost zůstala v držení svých majitelů až do roku 2007 a úspěšně rozvíjela své 

výrobní i obchodní aktivity a to jak na území České republiky, tak také zejména v zahraničí, 

díky realizaci svých exportních záměrů.  

V roce 2007 se novým majitelem stala česká investiční společnost Benson Oak 

Capital a ke dni 1. 1. 2008 došlo k fúzi sloučením a přejmenováním firmy na BOCHEMIE, a.s. 

V souladu s expanzní strategií BOCHEMIE, a.s. koupila dne 10. 7. 2008 maďarského výrobce 

čisticích prostředků, firmu EVM. (www.bochemie.cz) 

BOCHEMIE GROUP je nadnárodní uskupení několika výrobních firem 

a obchodních společností. Skupina byla založena v roce 1995 mateřskou společností 

BOCHEMIE s.r.o. a její součástí jsou dnes subjekty na území celé České republiky, 

Slovenska, Polska, Turecka a Vietnamu. Mezi tyto subjekty patří BOCHEMIE SLOVAKIA, 

s.r.o. na Slovenku ve městě Prievidza, BOCHEMIE POLAND Sp. z o.o v Polsku 

v Katovicích, BOCHEMIE MEDIKAL VE KIMYA TICARET LIMITED SIRKETI 
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v Turecku v Istanbulu, dále BOCHEMIE VIETNAM ve Vietnamu v Hanoji, PERMEDIA, s.a. 

v Polském Lublinu, BAS-FM, s r.o. a EKOMOR, s.r.o z Frýdku-Místku a EVM, Zrt. 

z Maďarska z Budapeště. (www.bochemie.cz) 

2.1 Výrobní proces a produkty firmy BOCHEMIE, a.s. 

Výroba produktů se dá ve firmě BOCHEMIE, a.s. rozčlenit do pěti odvětví. Patří zde 

především výroba dezinfekčních přípravků, které se používají jak ve zdravotnictví, tak také 

v zemědělství. Ve zdravotnictví cílem dezinfekce není likvidace všech mikroorganismů ve 

zdravotnických zařízeních, ale přerušení procesu šíření nákazy. Dle účelu použití 

dezinfekčních prostředků se dělí na dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou 

a pokožky, dezinfekci nástrojů a pomůcek a pro dezinfekci velkých ploch a povrchů. 

Nejčastěji se zde využívá výrobek zvaný Desam SOLID (viz obrázek č. 1), jež je velmi 

univerzální a má poměrně širokou škálu použití.  

 
Obrázek 1: Výrobek DesamSOLID (www.bochemie.cz) 

Desam SOLID je klasifikován jako nebezpečný dle zákona č. 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů jako přípravek žíravý, 

oxidující, zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Způsobuje poleptání, je 

zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Uvolňuje vysoce toxický plyn při 
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styku s kyselinami. Přípravek je závadný pro vodní organismy a pro vodní zdroje, protože 

je vysoce toxický pro vodní organismy a může tak vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky 

ve vodním prostředí.  

V zemědělství je dezinfekce základním preventivním opatřením a tvoří součást 

technologie každého chovu. V tomto odvětví jsou to nejčastěji výrobky distribuované 

pod obchodním názvem Savagro, které se využívá na dezinfekci potrubních systému 

dojíren a vnitřních povrchů zařízení. Savagro A i Savagro KD (obrázek č. 2) jsou 

klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

a přípravcích a o změně některých zákonů jako přípravky žíravé. Oba přípravky mají 

bělící účinky, můžou způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení textilu. 

Savagro A i Savagro KD jsou závadné pro vodní prostředí. Savagro A je pro vodní 

organismy závadné díky působení aktivního chloru a zvýšené alkality. Savagro KD je pro 

vodní organismy nebezpečné obsahem kyselin, a sice kyseliny dusičné a kyseliny 

fosforečné.  

 
Obrázek 2: Výrobek Savargo A a Savargo KD (www.bochemie.cz) 

Výrobky distribuované pod obchodním názvem Apol (viz obrázek č. 3), který je 

používám pro mytí a dezinfekci vemene před dojením a dezinfekci strukových návleček. 

Apol není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. o chemických 

látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. Nebezpečné účinky na zdraví nejsou 

známy, ale lze předpokládat, že přípravek má lokální dráždící účinky. Apol je málo 
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nebezpečný také pro vodní organismy a pro vodní zdroje. Naopak Apol aktivátor je 

klasifikován jako nebezpečný ve smyslu z. č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

a přípravcích a o změně některých zákonů jako přípravek oxidující, zdraví škodlivý 

a dráždivý. Zdraví škodlivý je rovněž při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku 

s kyselinami a při vniknutí do očí hrozí nebezpečí vážného poškození očí. Apol aktivátor je 

závadný pro vodní organismy a pro vodní zdroje a to vlivem oxidu chloričitého.  

 
Obrázek 3: Výrobek Apol a Apol aktivátor (www.bochemie.cz) 

Do kategorie zdravotnictví i zemědělství lze zařadit výrobek Chloramin 

(viz obrázek č. 4), který je hojně využíván na dezinfekci ploch a povrchů ve zdravotnictví, 

komunální hygienu, zpracování potravin a masa, veterinární praxi, ale také na dezinfekci 

pitné vody a textilií. Chloramin T je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů jako látka 

žíravá a zdraví škodlivá. Jedná se o látku uvedenou v „Seznamu závazně klasifikovaných 

nebezpečných chemických látek“ v příloze č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. k provádění 

zákona o chemických látkách a přípravcích. Chloramin T vykazuje žíravé účinky a je 

zároveň zdraví škodlivý při požití. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. Přípravek 

uvolňuje toxický chlor při styku s kyselinami. Je závadný pro vodní prostředí především 

působením aktivního chloru. Obsah aktivního chloru je zde 25 % hmotnostních. 

Chloramin T má bělící účinky, může způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení 

textilu. 
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Obrázek 4: Výrobek Chloramin T (www.bochemie.cz) 

Mezi další výrobní skupinu patří fungicidní výrobky. Firma BOCHEMIE, a.s. se 

zaměřuje na vývoj a prodej prostředků pro ošetření dřeva a stavebních materiálů proti 

napadení biotickými škůdci. Produkty jsou rozděleny v závislosti na použití (interiér, 

exteriér) a účinku proti škůdcům (preventivní, likvidační). Nejdůležitějším výrobkem 

v tomto odvětví je přípravek Bochemit, který je vyráběn v šesti různých variantách, z nichž 

každý výrobek je určen pro jinou oblast použití.  

Výrobky Bochemit FORTE i Bochemit Plus (viz obrázek č. 5) jsou klasifikovány 

jako nebezpečné dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně 

některých zákonů jako přípravek zdraví škodlivý, žíravý a nebezpečný pro životní 

prostředí. Přípravek je zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Žíravé 

účinky vykazuje zejména při styku s kůží anebo při vniknutí do oka. Je vysoce toxický pro 

vodní organismy a může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s kůží, pitnou 

vodou, potravinami, krmivy a k úpravě dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.  
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Obrázek 5: Výrobek Bochemit Forte a Bochemit Plus (www.bochemie.cz) 

Dalším důležitým fungicidním přípravkem je dobře známé SAVO proti plísním 

(viz obrázek č. 6), u něhož je velkou výhodou skutečnost, že se jeho účinek dostaví téměř 

okamžitě po aplikaci. SAVO proti plísním je klasifikováno jako nebezpečné dle zákona 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů jako 

dráždivé. Přípravek dráždí oči a kůži. SAVO proti plísním uvolňuje toxický chlor při styku 

s kyselinami. Je závadný pro vodní prostředí svými biocidními účinky a působením chloru. 

Přípravek má bělící účinky, může způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení 

textilu. Přípravek neobsahuje těkavé organické látky. 

 
Obrázek 6: SAVO proti plísním (www.bochemie.cz) 

V kategorii spotřební zboží jsou vyráběny tradiční dezinfekční a čisticí prostředky 

značky SAVO, které se používají snad v každé domácnosti. Z celé řady si lze vybrat 

přípravky na dezinfekci a čištění podlah, nábytku, oken, kuchyňského a hygienického 

náčiní, také produkty na dezinfekci pitné vody a likvidaci řas v bazénech. SAVO original 
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(viz obrázek č. 7) je klasifikováno jako nebezpečné dle zákona č. 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů jako dráždivé. Přípravek 

má dráždivé účinky na oči i pokožku. Uvolňuje toxický chlor při styku s kyselinami. Je 

závadný pro vodní prostředí působením chloru. Přípravek má opět bělící účinky, může 

způsobit odbarvení barviv používaných pro barvení textilu. Přípravek SAVO Glanc, 

(viz obrázek č. 7) mýdlový čistič, není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu zákona 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. Obsažené 

složky v přípravku mohou vyvolat lokální podráždění pokožky, popřípadě oka. To může nastat 

zejména u přecitlivělé pokožky, anebo u vnímavějších osob. Koncentrovaný přípravek může 

ve větším množství představovat nebezpečí pro vodní prostředí.  

 
Obrázek 7: Výrobky SAVO Original a SAVO Glanc mýdlový čistič (www.bochemie.cz) 

Dále jsou to ochranné a regenerační krémy Herbalona (viz obrázek č. 8), které 

ošetřují a chrání pokožku při práci, kde hrozí zvýšené nebezpečí mikrobiální kontaminace 

nebo dochází k drobným poraněním a oděrkám.  

 
Obrázek 8: Regenerační krémy Herbalona (www.bochemie.cz) 
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Novinkou na trhu, která se zde také vyrábí, je Perex Oxi tekutý prostředek na 

odstraňování skvrn (viz obrázek č. 9). Přípravek Perex Oxi je klasifikován jako nebezpečný 

dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů 

jako dráždivý. Může lokálně dráždit oči, dýchací orgány a kůži.  

 
Obrázek 9: Výrobek Perex Oxi (www.bochemie.cz) 

Jedním z nejvýznamnějších oborů výroby firmy BOCHEMIE, a.s. je výroba 

chemikálií, které jsou určeny především pro speciální technologie na povrchové úpravy 

kovů. Významnou skupinou je sada výrobků Feropur (viz obrázek č. 10). Tento výrobek se 

používá jako základní surovina pro originální, patentovanou technologii na moření 

nerezavějících a speciálních ocelí v redukční tavenině. Při tváření a tepelném zpracování 

vysocelegovaných (nerezových) ocelí se na povrchu vytváří oxidická vrstva, kterou tvoří 

oxidy železa a oxidy jiných legujících prvků.  
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Obrázek 10: Výrobek Feropur (www.bochemie.cz) 

Tuto vrstvu je nutno za pomocí chemického procesu z povrchu oceli odstranit. 

Značná část kovových oxidů obsažených v okujové vrstvě je v kyselinách obtížně rozpustná 

nebo nerozpustná. Pro moření těchto ocelí se proto využívají technologie moření 

v taveninách, protože jejich nasazení zlepšuje podmínky pro následné domoření 

v kyselinách. Používaná tavenina se podle druhu chemického působení nazývá redukční. 

Základní složkou je hydroxid sodný, doplněný o redukční složku a chemické působení 

taveniny.  

U redukčních postupů obsahuje tavenina účinnou složku a tou je směs hydridu 

sodného a draselného. Ve srovnání s oxidačním odokujováním má redukční odokujování 

řadu výhod. Je možné mořit doposud obtížně mořitelné nebo dokonce nemořitelné oceli 

a slitiny. Zlepšuje se kvalita povrchu oceli po moření a dochází ke zkrácení expozičních 

časů v kyselinách. Kratší expoziční časy umožňují snížení spotřeby domořovacích kyselin 

a minimalizují se tak hmotnostní úbytky oceli při moření, což následně snižuje množství 

oplachových vod a neutralizačních kalů. Mezi další výrobek patří chlorid zinečnatý, který 

se používá k přípravě tavidel pro žárové zinkování kovů a pro galvanovnu.  

Feropur je klasifikován jako látka nebezpečná ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. Jedná se o látku žíravou 

a vysoce hořlavou. Chemický přípravek je silně žíravý, leptá pokožku i sliznice. Při styku 

s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. Je závadný pro životní prostředí a to zejména 

vodní prostředí. Nebezpečnost pro vodu spočívá v alkalitě přípravku. Při styku s vodou se 
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uvolňuje vodík, hrozí tedy nebezpečí výbuchu. Dále vznikají žíravé louhy, které mají vysoké 

žíravé a korozivní účinky. Přípravek je určen pouze pro specializované průmyslové účely. 

Do poslední kategorie výroby se řadí materiály pro Akuhmoty. S výrobou těchto 

materiálů má BOCHEMIE, a.s. více než padesátiletou zkušenost. Materiály jako hydroxid 

nikelnatý (viz obrázek č. 11) jsou určeny pro výrobu alkalických Ni-Cd a Ni-Fe 

akumulátorů. Hydroxid nikelnatý je klasifikován jako látka nebezpečná ve smyslu zákona 

č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů. Jedná se 

o karcinogen kategorie 3, přípravek zdraví škodlivý, senzibilizující a nebezpečný pro životní 

prostředí. Chemická látka je zdraví škodlivá zejména při vdechování a při požití. Je možné 

nebezpečí nevratných účinků a to z důvodu karcinogenity 3. kategorie. Karcinogenní látky 

3. kategorie jsou látky, které mohou u lidí vyvolat obavy vzhledem k možným 

karcinogenním účinkům, u kterých však jsou dostupné údaje o karcinogenitě nedostačující 

pro uspokojivé posouzení. Dále může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Hydroxid 

nikelnatý je nebezpečný pro životní prostředí a to zejména pro vodní prostředí a také pro 

ostatní prostředí z důvodu bioakumulace těžkého kovu niklu. Hydroxid nikelnatý je určen 

pouze pro specializované průmyslové účely. 

  
Obrázek 11: Mletý hydroxid nikelnatý (www.bochemie.cz) 

Veškeré produkty vyrobené společností BOCHEMIE, a.s. musí projít přísnou 

kontrolou, především po chemické stránce. Tuto kontrolu zde zastává analytická laboratoř, 

která je vybavena příslušnou technikou a kvalifikovanými lidmi.  

Jak je patrné z portfolia firmy, vyrábí se zde výrobky, které mají vliv jak na zdraví 

lidí, tak také na stav životního prostředí. Výrobky mají tím pádem mnoho nebezpečných 

vlastností a ty se samozřejmě projeví následně i u odpadů při výrobě takto nebezpečných 

výrobků. Proto je velice důležité na tyto nebezpečné výrobky a z nich vzniklé odpady 
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dohlížet a zabránit jakýmkoli možným haváriím. Jako opatření vzniku havárie, popřípadě 

zmenšení negativních dopadů, pokud už k havárii dojde, slouží právě identifikační list. 

S náležitostmi týkajícími se identifikačních listů a příslušnou legislativou se proto budu 

zabývat v následujících kapitolách.  

2.2 Identifikační list 

Identifikační list nebezpečného odpadu je významný dokument sloužící pro rychlou 

orientaci o původu či původci odpadu, vlastnostech odpadu, zacházení s ním, 

problematice, první pomoci, zásahu při havárii, apod. Tento list musí být součástí odpadu 

v místě skladování, při jeho dopravě a předání oprávněné osobě. Měl by být zatavený do 

nepropustného průhledného materiálu, aby se nedal lehce poškodit.  

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou 

povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání 

s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit (zákon 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.) 

2.2.1 Náležitosti identifikačního listu a související legislativa 

Identifikační list nebezpečného odpadu musí být umístěn v blízkosti 

shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa 

nebezpečného odpadu nebo na nich. Obsah a vzor identifikačního listu lze najít ve vyhlášce 

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v příloze č. 3.  

Nejdůležitější legislativou, ze které jsem identifikační listy tvořila, byla již zmíněná 

vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. 

Katalog odpadů. Pro získání základních informací týkajících se odpadů obecně jsem se 

řídila zákonem č, 185/2001 Sb. o odpadech.  

Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů byla nutná 

k vypracování části identifikačního listu řešícího nebezpečné vlastnosti odpadu. Informace 

potřebné k vypracování této části lze ale nalézt i v zákoně č. 356/2003 Sb. o chemických 

látkách a chemických přípravcích.  

Důležitý je také zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu, který ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje povinnosti každého, co musí v zájmu svého zdraví a zdraví 
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spoluobčanů činit. O tento zákon se opírám při tvorbě identifikačního listu v kapitole první 

pomoci.  

R-věty jsou standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných 

chemických látek a přípravků, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. R-věty 

a jejich znění se řídí zákonem č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích 

a evropskou směrnicí Rady 67/548/EEC o sbližování zákonů, právních předpisů a správních 

opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. S-věty jsou 

standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Tyto věty upozorňující na nebezpečí jsou používány mezinárodně a nejenom v Evropě. R-věty 

je možné najít v příloze č. 5 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. k provádění zákona o chemických 

látkách a přípravcích a S-věty v příloze č. 6 vyhlášky č. 232/2004 Sb. k provádění zákona 

o chemických látkách a přípravcích.  

Pravidla, která je třeba dodržovat při přepravě odpadů, jsou zahrnuta v Evropské 

dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Veškeré informace 

týkající se ADR jsou uvedeny ve Sbírce mezinárodních smluv č. 14/2007.  

2.3 Bezpečnostní list  

S identifikačním listem úzce souvisí bezpečnostní list, což je dokument 

k nebezpečné látce nebo přípravku obsahující souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo 

dovozci, údaje o nebezpečné látce a údaje potřebné pro ochranu zdraví a životního 

prostředí. 

Tento list je povinna vypracovat osoba uvádějící nebezpečnou látku či přípravek na 

trh, tedy výrobce nebo dovozce. Dokument je poskytován bezplatně nejpozději při prvním 

předání nebezpečné látky jiné osobě a při dovozu nebo vývozu je předkládán rovněž 

celnímu úřadu. Může být poskytnut buď ve formě tištěné, nebo elektronické.  

V bezpečnostním listě jsou uvedeny informace o identifikaci látky nebo přípravku 

a výrobci nebo dovozci, informace o složení přípravku, údaje o nebezpečnosti látky nebo 

přípravku, pokyny pro první pomoc, opatření pro zásah v případě požáru, opatření 

v případě náhodného úniku látky nebo přípravku, pokyny pro zacházení s látkou nebo 

přípravkem a jejich skladování, omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana 

osob, informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku, informace 

o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku, informace o toxikologických vlastnostech, 
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ekologické informace, pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku, informace pro 

přepravu a také informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku. 

(www.bochemie.cz) 

Bezpečnostní listy jsou tvořeny na základě vyhlášky č. 231/2004 Sb. stanovující 

podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 

přípravku a samozřejmě se také přihlíží k zákonu č. 356/2003 Sb. o chemických látkách 

a chemických přípravcích.  

2.4 Ekotoxikologická databáze 

Ekotoxikologická databáze je určena pro práci s nebezpečnými chemickými 

látkami prostřednictvím Internetu. Tato internetová databáze slouží k prvotní orientaci 

v problematice dané látky ve vztahu k životnímu prostředí (Piskač, Čermák, 2004). 

Databázi lze použít zejména pro zpracování bezpečnostních listů chemických produktů, 

značení chemických látek - tisk etiket s bezpečnostními symboly, R-věty, S-věty, 

ADR/RID atd. 

Chemické látky jsou popsány identifikačními čísly CAS a EINECS. K chemickým 

látkám jsou dále přiřazeny chemické vzorce a struktury, dále jsou přiřazeny informace o jejich 

chemicko-fyzikálních, toxikologických vlastnostech (R-věty, S-věty, klasifikace, koncentrační 

limity, značení bezpečnostními symboly a další vlastnosti látky (ADR/RID atd.). 

(www.eurochem.cz) 

2.5 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí  

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek 

(ADR, Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. 

Dohoda ADR byla sjednána v Ženevě dne 30. září v roce 1957 pod patronací EHK OSN 

a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna Protokolem 

pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985. Bývalé 

Československo k ní přistoupilo až v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je možno zboží 

přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. 

Podobnou dohodou je RID dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici. Tou se však 

zabývat nebudu, jelikož přeprava nebezpečných odpadů po železnici se firmy netýká.  
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Dohoda stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty podle jejich nebezpečných 

vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje 

používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Stanovuje požadavky na 

zabalení kusu, zápisy do přepravních dokladů, dopravní prostředky včetně technických 

požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a dále ustanovuje další pravidla jako omezení 

množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci apod.  

Doklady k přepravě ADR jsou průvodní listina, která obsahuje údaje předepsané 

ADR pro nákladní list, např. pojmenování a identifikační číslo látky, odesílatel, příjemce 

atd. Údaje musí být napsány v jazyce odesílatele a též anglicky, německy nebo 

francouzsky. Dalším listem jsou písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné 

události. Jeden výtisk musí být v kabině řidiče. Musí být napsány v jazyce země původu, 

tranzitu (v jazyce všech zemí, přes které se jede) i země určení. Musí obsahovat zejména 

povahu nebezpečí spojeného s přepravovanými věcmi a bezpečností opatření k odvrácení 

nebezpečí, opatření, která je potřeba učinit a první pomoc, kterou je třeba poskytnout 

ohroženým osobám, opatření pro případ požáru, zvláště hasicí prostředky, které se nesmí 

použít, opatření pro případ poškození obalu, opatření k minimalizaci škod v případě úniku 

látek znečisťujících povrchové a podzemní vody a další náležitosti stanovené ADR.  

Někdy se také vyžadují při cisternové dopravě osvědčení o schválení vozidla 

a osvědčení o školení řidiče. Vozidla podle ADR musí být označeny pomocí výstražné 

tabulky, což je oranžový obdélník 40×30 cm velký orámovaný černým proužkem o síle 

1,5 cm a také pomocí bezpečnostní značky, kterou je čtverec postavený na vrchol různých 

barev podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky. Vozidlo 

musí být vybaveno stanoveným hasicím přístrojem, sadou nářadí pro opravy běžných 

závad vozidla, alespoň jedním zakládacím klínem pro každé vozidlo, dvěma svítilnami 

s oranžovým světlem, které musí být nezávislé na elektrickém systému vozidla, reflexní 

vestou, jedno ruční nejiskřivou svítilnou a nezbytným vybavením pro první bezpečnostní 

opatření uvedené v písemných pokynech. (Sbírka mezinárodních smluv č. 14/2007) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Hlavním cílem předložené bakalářské práce je vytvořit nové a zkontrolovat a ověřit 

správnost stávajících identifikačních listů ve firmě BOCHEMIE, a.s. V této kapitole proto 

také podrobně popisuji vytvořenou metodiku zpracování identifikačních listů. Kapitoly jsou 

členěny dle jednotlivých kolonek v identifikačním listě. Dále zde také uvádím, jaké zdroje 

jsem musela využít pro vyplnění veškerých náležitostí jednotlivých identifikačních listů 

specifikovaných na podmínky firmy BOCHEMIE, a.s. 

3.1 Název odpadu a kód odpadu podle Katalogu odpadů 

Katalog odpadů stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb. Touto vyhláškou je stanoven 

jak Katalog odpadů, tak seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů. (www.envigroup.cz) 

Na portálu veřejné správy České republiky jsem si nejprve vyhledala vyhlášku 

č. 381/2001 Sb. ve které je v příloze č. 1 uveden Katalog odpadů. Na základě takto 

získaných informací jsem k jednotlivým druhům nebezpečných odpadů přiřadila příslušný 

název a kód (viz tabulka č. 1). 

Tabulka 1: Seznam nebezpečných odpadů, pro které byly vytvořeny identifikační listy 

Název odpadu Kód odpadu 

1 
Odpadní izolační a teplonosné oleje. 
Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje. 130307 

2 
Odpady z odlučovačů oleje. 
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje. 130507 

3 
Odpady  kapalných paliv. 
Jiná paliva (včetně směsí). 130703 

4 
Odpadní oleje blíže nespecifikované. 
Jiné emulze. 130802 

5 
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média 
rozprašovačů pěn a aerosolů. 
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel. 

140602 

6 
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média 
rozprašovačů pěn a aerosolů. 
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel. 

140603 

7 

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu). 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné. 

150110 



Taťána Kabilová: Aktualizace a tvorba identifikačních listů v BOCHEMII, a.s. 

2009 17 

Pokračování tabulky č. 1 ze strany 16. 

Název odpadu Kód odpadu 

8 

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy. 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami. 

150202* 

9 

Odpady z elektrického a elektronického zařízení. 
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky, 
hydrochlorofluoruhlovodíky (HCFC), hydrofluoruhlovodíky (HFC). 

160211 

10 

Odpady z elektrického a elektronického zařízení. 
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 
16 02 09 až 16 02 12. 

160213 

11 
Vadné šarže a nepoužité výrobky. 
Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky. 

160303 

12 
Vadné šarže a nepoužité výrobky. 
Organické odpady obsahující nebezpečné látky. 

160305 

13 

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie. 
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky. 

160507 

14 

Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie. 
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky. 

160508 

15 
Baterie a akumulátory. 
Olověné akumulátory. 

160601 

16 
Baterie a akumulátory. 
Nikl–kadmiové baterie a akumulátory. 

160602 

17 

Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě 
odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12). 
Odpady obsahující jiné nebezpečné látky. 

160709 

18 

Beton, cihly, tašky a keramika 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky. 

170106 

19 

Dřevo, sklo a plasty. 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné. 

170204 

20 
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu. 
Uhelný dehet a výrobky z dehtu. 

170303 

21 
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu. 
Izolační materiál s obsahem azbestu. 

170601 

22 
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu. 
Stavební materiály obsahující azbest. 

170605 
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Pokračování tabulky č. 1 ze strany 16.. 
Název odpadu Kód odpadu 

23 

Jiné stavební a demoliční odpady. 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky. 

170903 

24 

Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování 
chromu či kyanidů, neutralizace). 
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky. 

190205 

25 

Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené. 
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod 
obsahujících nebezpečné látky. 

190813 

26 

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 1501). 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť. 

200121 

27 

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01). 
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky. 

200123 

28 

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených 
v podskupině 15 01). 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 
látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123. 

200135 

Vysvětlivky k tabulce:  
* pro tento kód se muselo vyrobit deset různých identifikačních listů z důvodu odlišnosti přidaných chemikálií 

do výrobků)  

Každý odpad je vždy charakterizován šestimístným katalogovým číslem. První 

dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí 

druh odpadu. Nejprve jsem podle odvětví vyhledala odpovídající skupinu a uvnitř této 

skupiny potom příslušnou podskupinu odpadu. V dané podskupině jsem vyhledala název 

druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je vždy nutné volit 

určitější označení odpadu před obecným. Skupiny katalogu odpadů uvádím v následující 

tabulce č. 2. 

Tabulka 2: Skupiny Katalogu odpadů 

Skupiny Katalogu odpadů 
01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene. 

02 
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby 
a zpracování potravin. 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky. 
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu. 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí. 

06 Odpady z anorganických chemických procesů. 
07 Odpady z organických chemických procesů. 
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Pokračování tabulky č. 2 ze strany 18. 
Skupiny Katalogu odpadů 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a 
smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev. 

09 Odpady z fotografického průmyslu. 

10 Odpady z tepelných procesů. 

11 
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů 
a z hydrometalurgie neželezných kovů. 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů. 

13 
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 
skupinách 05 a 12). 

14 
Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve 
skupinách 07 a 08). 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 
jinak neurčené. 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené. 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

18 

Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího 
(s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které 
bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí). 

19 

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 
spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 

Pokud pro určitý odpad nebylo možné v Katalogu odpadů nalézt odpovídající 

katalogové číslo odpadu ve skupinách č. 01 až č. 12 a č. 17 až č. 20, hledala jsem 

katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách č. 13, č. 14 a č. 15 Katalogu odpadů. Jestliže 

jsem nenalezla žádné vhodné katalogové číslo ani v těchto jmenovaných skupinách, 

hledala jsem katalogové číslo pro daný odpad ve skupině č. 16. Kdybych nenalezla žádné 

vhodné katalogové číslo ani ve skupině č. 16, přidělila bych pak danému odpadu 

katalogové číslo končící dvojčíslím 99. V názvu by se uvedl technický nebo běžně užívaný 

název odpadu. Tato situace však v žádném případě nenastala. Mnou zpracovávané odpady 

byly ze skupiny odpadů č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17, č. 19 a č. 20. Informace o celém 

názvu a číslu odpadu jsem uvedla do tabulky č. 2. 

V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny 

pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, 

který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný. 

(vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů) 
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Nejčastější chybou ve starých identifikačních listech firmy BOCHEMIE, a.s. bylo, 

že názvy odpadů a katalogová čísla odpadů nebyly úplné, popřípadě nebyly v souladu 

s platnou legislativou. 

3.2 Kód podle ADR 

Vozidla, která přepravují nebezpečné odpady, a nejen ty nebezpečné, musí vyhovět 

podmínkám stanovených předpisem pro ADR nebo COTIF. Vzhledem k tomu, že jak jsem 

již uvedla v teoretické části firma BOCHEMIE, a.s. nepřepravuje odpady po železnici, 

předpisu COTIF tedy nevyužívá. Na základě této skutečnosti byl pro mě stěžejní předpis 

pro ADR.  

Tato část identifikačního listu však není důležitá pro zaměstnance, kteří přicházejí do 

styku s nebezpečnými odpady, je ale nutná pro dopravce, kteří odpad od firmy přebírají 

a odvážejí. Na základě údajů zde uvedených pak vědí, jaký odpad vlastně povezou, jaká jsou 

rizika, jak se k němu mají chovat. V této části identifikačního listu jsem měla práci 

ulehčenou, jelikož mi firma BOCHEMIE, a.s. poskytla seznamy odpadů, které podle ADR 

přepravují, kde byla uvedena třída, obalová skupina i tzv. UN kód, tedy všechny informace 

potřebné do této části.  

Podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek musí 

být v identifikačním listě uvedena třída, do které se přepravovaný nebezpečný odpad řadí, 

obalová skupina a také tzv. UN kód, charakterizující daný odpad. V uvedeném vzorovém 

identifikačním listě (uvedeném na straně 28 této práce) jsem, na základě tabulek dodaných 

firmou, zařadila odpad do třídy 9 M7. III obalové skupiny a přiřadila jsem mu číslo UN 

kódu 3077.  

3.3 Původce odpadu nebo oprávněná osoba 

Ve starých identifikačních listech byl uveden nesprávný název firmy, a sice 

Bochemie, s.r.o., což už dávno nebyla aktuální informace. Přechodem firmy na akciovou 

společnost bylo zapotřebí provést aktualizaci a vyplnit IČ firmy.  

V této části identifikačního listu je uvedena informace o tom, kdo je původcem 

odpadu. Dále je zde stanovena oprávněná osoba, kterou je ve firmě BOCHEMIE, a.s. 

v současné době ing. Karla Reichenbachová. V minulosti byl stanoven oprávněnou osobou 

ing. Zdeněk Růžička, který je v současné době již v důchodu, ale ve firmě stále vypomáhá. 
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K telefonnímu číslu pana ing. Růžičky proto tedy přibylo pouze číslo současné oprávněné 

osoby, tedy ing. Karly Reichenbachové.  

3.4 Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu 

V kolonce „Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu“ se uvádí základní charakteristika 

nebezpečného odpadu. Často se nebezpečný odpad skládá z více nebezpečných látek či 

přípravků, proto je tedy třeba z bezpečnostních listů vyčíst veškeré informace a ty následně 

zapsat do listu identifikačního. V této části identifikačního listu jsem s pomocí bezpečnostních 

listů přípravků a internetové ekotoxikologické databáze překontrolovala a doplnila informace 

týkající se fyzikálních a chemických vlastností odpadů.  

3.5 Nebezpečné vlastnosti odpadu 

Odpad se hodnotí jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro 

uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů. Kritéria nebezpečnosti jsou označována jak slovem, 

tak písmeny s příslušnou číslicí. Jejich seznam a popis se nachází v příloze č. 1 vyhlášky 

č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  

Tyto nebezpečné vlastnosti jsem zjistila z bezpečnostních listů, které mi firma 

BOCHEMIE, a.s. zapůjčila a které jsou rovněž uvedeny na webových stránkách 

jmenované firmy. V bezpečnostních listech jsou rovněž uvedeny výstražné symboly 

nebezpečnosti, které se do identifikačních listů sice nedávají, ale v místě vzniku 

a soustřeďování odpadů musí být vylepeny karty, na kterých jsou tyto symboly uvedeny. 

Stejné symboly jsou samozřejmě vyznačeny i na obalech od výrobků a to z důvodu 

bezpečnosti. Všech sedm používaných symbolů s příslušným popisem uvádím na 

následujícím obrázku č. 12.  
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Obrázek 12: Výstražné symboly nebezpečnosti 

3.6 Bezpečnostní opatření při skladování, manipulaci a přepravě 

odpadu 

V této části identifikačního listu, kde se uvádí bezpečnostní opatření při skladování, 

manipulaci a přepravě odpadu je nutné uvést technická opatření při manipulaci 

s nebezpečným odpadem, napsat jaké jsou doporučené osobní ochranné pracovní 

prostředky a také popsat protipožární vybavení. Tyto informace jsou pro zaměstnance 

velice důležité, protože na základě dodržování všech opatření nejsou ohroženi na zdraví 

a to ani v případě větší havárie.  
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Do této části identifikačního listu se také mohou uvádět tzv. R-věty. Žádný zákon ani 

vyhláška však firmám neukládá povinnost tyto věty do identifikačních listů uvádět. Záleží 

pouze na nich, zda je do listů uvedou. Firma BOCHEMIE, a.s. si je ve svých listech přála 

mít, jelikož hodně zaměstnanců je zná a jsou schopni se dle nich řídit. Informace potřebné do 

této části identifikačního listu jsem vyčetla z bezpečnostních listů a z internetové 

ekotoxikologické databáze.  

Ve vzorovém identifikačním listě jsou uvedeny tyto kombinované věty označující 

specifickou rizikovost R 20/21/22 a R 52/53. R-věta s označením R 20/21/22 varuje 

pracovníky přicházející do styku s takto označeným nebezpečným odpadem. Upozorňuje 

ho na to, že je zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. Věta R 52/53 

oznamuje, že příslušný odpad je škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí.  

3.6.1 Technická opatření 

V oddíle technických opatření se v identifikačním listu uvádí jakým způsobem se 

má s odpadem manipulovat, jaká kritéria musí být splněna pro jejich skladování a jak lze 

zabránit kontaminaci okolního prostředí. Tyto informace jsem vyčetla z bezpečnostních 

listů přípravků firmy BOCHEMIE, a.s.  

V naprosté většině mnou vyrobených třiceti osmi identifikačních listů převládaly 

čtyři povinnosti. První, nejdůležitější pro zaměstnance, ukládá povinnost, že při manipulaci 

s tímto nebezpečným odpadem nesmí jíst, pít a kouřit. Další povinností je skladovat 

nebezpečný odpad v uzavřených a nepropustných obalech, zásobnících či kontejnerech. 

Třetí říká, že je nutné odpad zabezpečit před účinky atmosférických vlivů. A čtvrté 

nejčastější opatření je, že musí být zabráněno úniku nebezpečného odpadu do okolí. 

3.6.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky 

V této části identifikačního listu musí být uvedeno jakými vhodnými ochrannými 

pomůckami nebo způsoby je třeba se chránit. Ochranné prostředky se dělí na pomůcky 

chránící dýchací cesty, oči, ruce a ostatní části těla. Na základě těchto informací pak 

zaměstnanci používají uvedené pomůcky při manipulaci s těmito odpady. Zaměstnanci ve 

firmě BOCHEMIE, a.s. pravidelně dostávají veškeré pracovní pomůcky a předepsané 

firemní oblečení, které je přizpůsobeno k jejich práci.  
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Nejčastější doporučovanou ochrannou pracovní pomůckou na dýchací orgány 

v mnou vytvořených identifikačních listech byl respirátor. Důvodem použití respirátoru je 

četnost uvolňování dráždivých plynů při výrobě určitých přípravků. Na oči si mají 

zaměstnanci téměř ve všech případech nasazovat ochranné brýle popřípadě ochranný štít, 

který jim zajistí bezpečí celé obličejové části. Téměř každý zaměstnanec ve firmě pracuje 

s ochrannými rukavicemi na rukou a v ochranném obleku, který je uzpůsoben jejich práci.   

3.6.3 Protipožární vybavení 

V této části identifikačního listu jsem vyplňovala jaké vhodné hasicí přístroje 

a postupy je nutno aplikovat, aby došlo k odstranění požáru. Dále se zde například uvádí, 

jakým způsobem je možné zamezit šíření kontaminace životního prostředí při požáru. 

V tomto případě byly informace v identifikačních listech správné, proto jsem provedla 

pouze jejich kontrolu a to opět podle příslušného bezpečnostního listu.  

3.6.4 Opatření při nehodách, haváriích a požárech 

Tento oddíl identifikačního listu slouží jako preventivní nástroj proti nehodám, 

haváriím a požárům. Při dodržení těchto podmínek by měla být minimalizována možnost 

kontaminace pracovního prostředí nebo dokonce životního prostředí. Mohou se zde uvádět 

S-věty. Opět, stejně jako u R-vět není jejich uvedení do identifikačního listu povinné, ale 

firma BOCHEMIE, a.s. si je přála vyplnit ze stejného důvodu jako věty o specifické 

rizikovosti.  

Ve vzorovém identifikačním listě (uvedeném na straně 28 této práce) jsou použity 

především věty S 20/21, S 37/39 a S 45. Věta S 20/21 je kombinovaná a upozorňuje lidi 

pracující s tímto odpadem, aby nejedli, nepili a nekouřili. Věta S 37/39 je také 

kombinovaná a nařizuje zaměstnancům, aby při manipulaci používali vhodné ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Poslední věta S 45 je jednoduchá 

a doporučuje v případě nehody nebo necítí-li se člověk, který přišel do kontaktu s takto 

označeným nebezpečným odpadem dobře, aby okamžitě lékařskou pomoc.  

3.7 Lokalizace 

V části 8.1 identifikačního listu se vyplňují informace, jak je zapotřebí postupovat 

v případě havárie. Například jakým způsobem se provede likvidace uniklé látky a jakým 
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způsobem se s ní dále musí nakládat. Pro vyplnění těchto informací mi jako podklad 

sloužily bezpečnostní listy, ve kterých jsem potřebné informace našla. 

Nejdůležitějším opatřením bylo zabránit vniknutí nebezpečné látky do ovzduší, 

vodních toků a nádrží. Při havárii je také velice nutné uniklou látku zasypat savým 

materiálem a ihned zahájit sanační práce. Poté vše i s použitými pomůckami uložit do 

nepropustných nádob, řádně tyto nádoby uzavřít a odvézt ke zneškodnění společně 

s nebezpečným odpadem.  

3.8 První pomoc 

Oddíl první pomoci v identifikačním listu je dále členěn na první pomoc, která se 

provádí při zasažení dýchacích cest, očí, nebo pokožky a dále pak při vniknutí dané látky 

do trávicího traktu. Jedná se o soubor jednoduchých a velice účelných opatření a úkonů na 

sebe navazujících, pomocí kterých lze v případě náhle vzniklého akutního stavu, případně 

úrazu, zcela zabránit závažným zdravotním důsledkům a případně i smrti postiženého 

člověka. Zpravidla tak lze pomocí souborů první pomoci v mnoha situacích zachránit 

lidský život, zvláště v případech, kdy se jedná o život ohrožující akutní stav.  

Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího 

i zachraňovaného. Tyto informace jsou důležité také z toho důvodu, aby se v blízkosti 

vyskytovaly potřebné pomůcky a prostředky pro vykonání první pomoci. 

Ve třiceti osmi vypracovaných identifikačních listech se nejčastěji při zasažení 

vniknutí nebezpečné látky do očí doporučovalo oči vymývat proudem studené pitné vody 

po určitou dobu a poté předat postiženého do rukou lékaře. Důležité je, pokud je 

kontaminováno a následně vymýváno jedno oko, aby proplachovací voda netekla 

z kontaminovaného oka do oka čistého. Při vdechnutí nebezpečné látky je nutno 

postiženého vyvést popřípadě vynést na čerstvý vzduch a v případě obtíží ho opět předat 

lékaři. Při požití nebezpečné látky bylo nejčastěji doporučováno vypít opakovaně půl litru 

vlažné vody, ve které mohla být přidána jedlá soda, poté vyvolat zvracení a zajistit převoz 

k lékařskému vyšetření. Při zasažení pokožky se nejčastěji doporučuje poškozené místo 

důkladně opláchnout vodou popřípadě použít i mýdlo, také sundat šatstvo, jestli je 

kontaminované a ošetřit pokožku vhodným krémem.  
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3.9 Další pokyny 

Mezi další náležitosti identifikačního listu patří další pokyny, které obsahují 

doporučení, co má člověk dělat, jestliže se u něj vyskytnou potíže po určitém čase. Mohou 

se zde vyskytovat například doporučení návštěvy lékaře a to i preventivně všem osobám, 

které u havárie nebo nehody byli přítomni a necítí se žádným způsobem ovlivněni danou 

látkou nebo odpadem.  

V této části identifikačního listu záleželo pouze na mně, jaké informace uvedené 

v bezpečnostních listech do této kolonky použiji. Snažila jsem se doplnit zde vždy 

informaci novou, popřípadě zopakovat tu informaci, která byla z mého pohledu 

nejdůležitější. Mezi nejčastější doporučení jsem uváděla, že v případě obtíží má postižený 

vyhledat lékařkou pomoc. 

3.10 Telefonické spojení 

V identifikačním listě musí být uvedena čísla tísňového volání. K těmto číslům je 

garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. V České republice 

jsou pro tísňová volání vyhrazena telefonní čísla 150 pro hasičský záchranný sbor České 

republiky, telefonní číslo 155 pro zdravotnickou záchrannou službu, telefonní číslo 158 pro 

policii České republiky, telefonní číslo 156 pro obecní (městskou) policii a v poslední době 

číslo integrovaného záchranného systému, tedy telefonní číslo 112.  

V původních listech chybělo právě telefonní číslo integrovaného záchranného 

systému (IZS 112). Velkou výhodou celého systému tísňového volání je samozřejmě to, že 

jednotlivé složky mezi sebou komunikují a člověk tedy nemusí volat zvlášť například 

zdravotnickou záchrannou službu a zvlášť hasičský záchranný sbor. Záchranné složky si 

vše dají vědět mezi sebou a volající se tím nemusí zabývat.  

3.11 Ostatní důležité údaje 

Mezi ostatní údaje se řadí údaje toxikologické a ekologické. Všechny tyto 

informace jsou opět uvedeny v bezpečnostních listech. V původních identifikačních listech 

byly informace uvedeny pouze z části, avšak nikdy ne chybně, ale spíše neúplně. Opět 

velký výčet těchto údajů byl uveden v listech bezpečnostních a také velkou pomocí mi byla 

ekotoxikologická databáze.  
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Z toxikologického hlediska mohou škodlivé látky do těla vstupovat třemi cestami. 

A to buď perorálně (ústy), perkutánně (kůží, sliznicí) a intravenózně (krví). Otrava 

toxickými látkami může být akutní, ta se projeví ihned po vystavení člověka určité dávce 

látky a chronická, která se projevuje postupně pomalu hlavně při vystavování se 

dlouhodobé expozici toxických látek. Na základě těchto vstupů do organismu a akutní 

nebo chronické otravě se v této části uvádí další doporučené postupy, které vedou 

k minimalizaci následků po styku s daným odpadem. Je tedy nutné v identifikačním listě 

uvést nejdůležitější příznaky, které mohou dané látky vyvolat.  

Z ekologického hlediska mohou nebezpečné odpady obsahovat látky, které jsou 

nebezpečné vodám, ovzduší, půdám, ale také mohou kontaminovat i potravní řetězec. 

Veškeré tyto vlivy na ekologii jsem zde musela uvést pro případ, že by došlo k nějaké 

nehodě či havárii. 

3.12 Odpovědnost za správnost údajů v identifikačním listě 

V poslední části identifikačního listu se opět uvádí název firmy, adresa identifikační 

číslo, oprávněná osoba, telefon a nejdůležitější je zde razítko, podpis oprávněné osoby 

a také datum vyhotovení identifikačního listu. Informace zde uvedené jsou totožné 

s informacemi uvedenými v kapitole O původci odpadu a oprávněné osobě.  

3.13 Identifikační list pro dřevo, sklo a plasty v BOCHEMII, a.s. 

Na základě výše uvedeného metodického postupu jsem vytvořila třicet osm 

identifikačních listů pro nebezpečné odpady vznikající ve firmě BOCHEMIE, a.s., které 

byly následně umístěny v provozu firmy. Jako vzorový identifikační list nebezpečného 

odpadu zde uvádím list s katalogovým číslem 170204 s názvem Sklo, plasty a dřevo 

obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné.  



Taťána Kabilová: Aktualizace a tvorba identifikačních listů v BOCHEMII, a.s. 

2009 28 

IDENTIFIKAČNÍ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
1.  Název odpadu (podle Katalogu odpadů) : 
17-02 Dřevo, sklo a plasty 
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

2.  Kód odpadu (podle Katalogu odpadu): 1 7 0 2 0 4 
 
3.  Kód podle ADR nebo COTIF:  ADR tř. 9 M7 obal. III skup. UN č. 3077 
4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba: 
 

Firma (název): 
 
Ulice: 
 
Místo a PSČ : 
 
IČO:  
 
Osoba oprávněná jednat jménem: 
 
původce odpadu nebo oprávněné osoby 
 
Telefon/Fax:  
 

5.  Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu: 
Stavební odpad s obsahem ropných látek proměnlivého složení, nebo s jinými 
škodlivinami. 

6.  Nebezpečné vlastnosti odpadu: 
H5 - škodlivost zdraví, H13 - schopnost uvolňovat nebezpečné látky, H14 - ekotoxicita 

7.  Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu   
 R20/21/22, R52/53 
7.1  Technická opatření:  
          Skladovat v zakrytých prostorech, zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. 

Důsledně zabránit úniku do okolí. Při manipulaci nejíst, nepít, nekouřit. 
7.2  Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky: 

- dýchací orgány: respirátor se sorpční vložkou 
- oči: ochranné brýle 
- ruce: ochranné rukavice 
- ostatní části těla: ochranný oděv 

7.3  Protipožární vybavení: 
          V případě požáru hasit pěnou, suchými hasícími prostředky, práškovým přístrojem. 

Vyvarovat se rozptýlení látky do okolí. 

BOCHEMIE a.s. Bohumín 

Lidická 326 

Bohumín 73595 

27654087 

Karla Reichenbachová 
 

596091289, 596091344 
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Pokračování Identifikačního listu ze strany 28. 
8.  Opatření při nehodách, haváriích a požárech:  
          S20/21, S37/39, S45 
8.1 Lokalizace:  
          Při rozsypání soustředit do přepravních nádob. Zbytky látky zasypat savým materiálem 
          (VAPEX), uložit do nepropustných nádob, řádně uzavřít a odvést ke zneškodnění 
          společně s odpadem. 
8.2  První pomoc: 

Při zasažení očí: vypláchnout proudem pitné vody, převést k lékařskému vyšetření. 
Při vdechnutí: přenést na čerstvý vzduch, při obtížích nutné lékařské vyšetření. 
Při požití: vyvolat opakované zvracení, podat živočišné uhlí Carbosorb rozmíchané ve 
vodě (4 tablety na 1/4 litru vody).  
Při zasažení pokožky: důkladně omýt mýdlem a vodou, ošetřit vhodným krémem, 
kontaminované šatstvo převléknout. 

8.3  Další pokyny: 
 V případě obtíží je nutné lékařské vyšetření.  
8.4  Telefonické spojení: 
         Hasiči: 150 
         Zdravotní služba: 155 
         Policie: 158 
        Tísňové volání: 112 
9.  Ostatní důležité údaje: 

Toxikologické údaje: Při inhalaci možnost podráždění dýchacích cest, nevolnost či 
bolesti hlavy. Příznakem chronické otravy je vyrážka, akné, dýchací potíže a  
poškození jater.  
Ekologické údaje: Látky nebezpečné vodám. Vysoce nebezpečné látky z důvodu 
možnosti kontaminace potravního řetězce. 
Další údaje: 

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá: 
 

Firma (název): 
 
Ulice: 
 
Místo: 
 
PSČ: 
 
IČO: 
 
Osoba oprávněná jednat jménem firmy: 
 
Telefon/Fax: 
 

 
 Datum vyhotovení: Podpis a razítko: 
 
 
 
 
 
 
 

BOCHEMIE a.s.  Bohumín 

Lidická 326 

Bohumín 

73595 

Karla Reichenbachová 
 

27654087 

596091289, 596091344 
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4 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat pro firmu BOCHEMIE, a.s. celkem třicet 

osm nových identifikačních listů k nebezpečným odpadům pocházejících z této firmy. 

Nejprve jsem se seznámila s provozem společnosti, abych zjistila stav současných 

identifikačních listů na jednotlivých pracovištích, a poté jsem se pustila do vypracování 

listů nových. Při tvorbě nových identifikačních listů jsem postupovala podle svého 

metodického postupu, který jsem uvedla v praktické části mé bakalářské práce.  

Po dokončení této administrativní činnosti jsem identifikační listy následně vytiskla 

a měla je roznést po jednotlivých pracovištích v provozu firmy BOCHEMIE, a.s. Firma si 

však tuto část činnosti zajistila sama, což považuji za nevhodné, vzhledem k tomu, že jsem 

neměla možnost se ujistit a zkontrolovat, jestli je vše v pořádku.  

Vzhledem k tomu, že je ve firmě BOCHEMIE, a.s. osoba, odpovědná za správnost 

a rozmístění identifikačních listů a také za dodržování pokynů uvedených v identifikačních 

listech zaměstnanci, mohu předpokládat, že vše bylo provedeno správně.  
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