
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství 

Katedra ochrany ţivotního prostředí v prŧmyslu 

 

 

OPATŘENÍ PODNIKU BORSODCHEM  MCHZ Z POHLEDU 

VÝSTUPNÍCH PRODUKTŮ V SOUVISLOSTI S NOVOU 

LEGISLATIVOU U NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI 

LÁTKAMI 

THE MEASURES FOR BORSODCHEM  MCHZ 

COMPANY IN TERMS OF OUTPUT PRODUCTS IN 

CONNECTION WITH NEW LEGISLATION FOR HANDLING 

CHEMICALS 

2010  Sabina Ševčíková 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Dr. Ing. Stanislavu 

Bartuskovi a konzultantce práce Ing. Zuzaně Svobodové za cenné rady a pomoc při 

vypracování bakalářské práce. 



 

 

 Anotace 

Většina prŧmyslových odvětví podléhá evropské legislativě v oblasti  nakládání 

s chemickými látkami. BorsodChem MCHZ, s.r.o. je významným chemickým závodem na 

Ostravsku, který patří mezi přední spotřebitele, dodavatele a výrobce chemikálií. Bakalářská 

práce je zaměřena na dílčí významnou etapu problematiky nařízení Reach. Výstupy řešení ve 

zpracované bakalářské práci vyuţije uvedený podnik jako podkladový materiál pro účely 

registrace vybraných produktŧ k 1. 12. 2010.  

Klíčové slova: registrace, nařízení REACH 

Annotation 

Most industrial sectors subject to EU legislation on chemicals management. BorsodChem 

MCHZ, Ltd. is a major chemical plant in Ostrava, which is among the leading consumers, 

suppliers and manufacturers of chemicals. Bachelor's thesis is focused on sub-issues an 

important stage of REACH. Outputs solution processed thesis will use the firm as background 

material for the purpose of registration of selected products at 1. 12. 2010. 

Keywords: registration, regulation REACH  
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1 Úvod 

Pod pojmem chemický prŧmysl rozumíme samostatné podniky realizující chemickou 

výrobu nebo menší výrobní jednotky, které představují pomocné výrobní články podnikŧ, 

u nichţ finální výrobky jsou nechemického charakteru. 

Výrobky chemického prŧmyslu se pouţívají ve všech odvětvích techniky, 

zemědělství, stavebnictví, textilním a jiném spotřebním prŧmyslu, potravinářství, 

zdravotnictví, v domácnostech i v kultuře. Moderní chemie proniká do všech odvětví lidské 

činnosti a odvětví výroby. 

Sloţitý ekologický systém tvořen rostlinami, ţivočichy, houbami a pŧdním pokryvem 

zajišťuje formování biomasy, váţe a rozděluje sluneční energii, vláhu, uhlík, kyslík, dusík a 

jiné biogenní prvky a vytváří volný kyslík.  

Organismy na souši, ve vodách a ovzduší jsou během svého ţivota i po smrti součástí 

neustálé výměny látek s okolním prostředím, přijímají a vydávají celou řadu anorganických a 

organických sloučenin v podobě plynŧ, roztokŧ a pevných látek. 

Hospodářská činnost soudobé společnosti a rychle rostoucí prŧmysl ovlivňuje 

atmosféru, souš i oceán a zpŧsobuje značné kvantitativní a kvalitativní změny 

v biogeochemických cyklech prvkŧ v biosféře. Ohroţuje normální podmínky ţivotně dŧleţité 

pro činnost a existenci člověka ale také plynulý chod biosféry. 

Voda, pŧda a ovzduší tvoří sloţky ţivotního prostředí. Všechny tyto sloţky, 

se kterými je člověk v neustálé interakci, jsou významně znečišťovány. Na zhoršování 

ţivotního prostředí se podílejí zejména energetika, chemický, hutní prŧmysl, prŧmysl 

stavebních hmot a zemědělství. 

Zájem o lepší zuţitkování odpadu a snaha zabránit znečišťování ţivotního prostředí 

přinesla jako jedno z moţných řešení zavedení maloodpadových a bezodpadových technologií 

tzv. ekologické technologie směřující k co nejlepšímu vyuţití surovin, přírodních zdrojŧ a 

zmenšení mnoţství odpadŧ na minimum. 

Úkolem chemické technologie je vypracování metod umoţňujících vytyčit 

ekonomicky i technicky nejvýhodnější prŧmyslový postup vedoucí od suroviny aţ 

k poţadovanému produktu. Konečným výsledkem nového technologického postupu je 
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technologický projekt, který určuje druh surovin, počet, rozměry a pořadí zapojení všech 

aparátŧ technologické linky a také optimální hodnoty všech parametrŧ postupu. 

Konečným cílem je z hlediska optimálního postupu výroby optimální řešení problému 

z technického i ekonomického pohledu. Ve snaze dosáhnout co nejekonomičtějšího postupu 

výroby by měl výrobní proces probíhat podle moţností rychle ve všech etapách, 

s maximálním vyuţitím surovin, při minimální spotřebě energie a s co nejvyšším výkonem 

z objemové jednotky aparatury. Jedná se o základní technologické principy. 

Princip optimálního vyuţití rozdílŧ potenciálŧ je aplikován v navazujících principech 

optimálního vyuţití surovin, energie, zařízení a organizace technologického postupu. Všechny 

tyto principy shrnuje a vyuţívá princip technologického optima [1]. 

Cílem bakalářské práce je přehled plnění povinností nařízení REACH pro vybrané 

produkty společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. Uvedená bakalářská práce řeší problematiku 

nařízení REACH, to znamená příprava a zpracování podkladŧ spojených s předregistrací a 

registrací vybraných výstupních produktŧ- cyklohexylaminu a nitrobenzenu v rámci 

technologického celku společnosti BorsodChem MCHZ, s. r. o. 

2 Technologie a zařízení BC MCHZ z pohledu opatření na 

sniţování zátěţí na ţivotní prostředí 

2.1 Představení společnosti 

Tradiční chemické výroby viz Obrázek 1, jeţ byly datovány v Ostravě do roku 1927, 

přispěly ke vzniku dnešní společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Společnost se řadí mezi světové výrobce organických chemikálií, zejména anilinu, 

cyklohexylaminu, dietyloxalátu, několika speciálních aminŧ a v neposlední řadě 

anorganických chemikálií dodávaných na trh zejména v zastoupení kyseliny dusičné a vodíku. 

Výstavba závodu na výrobu dusíkatých hnojiv byla zahájena v Ostravě v roce 1927. 

V následujícím roce se začala také rozvíjet výroba čpavku a síranu amonného. Výrobní 

program byl postupně rozšiřován o další významné produkty. 
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Obrázek 1  Historie podniku (zdroj: BC MCHZ) 

Rok 1962 přinesl rozvoj poloprovozního zařízení na výrobu nosných produktŧ 

společnosti- cyklohexylaminu a anilinu. Výrobní program se uskutečňoval na tzv. setrvačném 

bloku (S - blok). 

Nejvýznamnější investice společnosti, jeţ byla uvedena do provozu v roce 1985, je 

anilinový blok (A - blok). Rovněţ se významně rozšířily a zmodernizovaly výrobní 

technologie provozované na pŧdě tehdejší společnosti. 

Po roce 1990 došlo ve firmě k dokončení zásadních technologických a surovinových 

změn, jeţ sebou přinesly řadu ekonomických a trţních změn v oblasti podnikání. Za jednu 

z nejdŧleţitějších lze povaţovat vznik akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 

1990. Od 1. 1. 1999 do 26. 4. 2000 byly Moravské chemické závody součástí společnosti 

Aliachem, a.s. Majoritním vlastníkem dnešní společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen 

BC MCHZ) viz Obrázek 2, se stala společnost BorsodChem, Zrt [2]. 
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Dne 30. 7. 2004 bylo vydáno společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. integrované 

povolení pro Zařízení na výrobu velkoobjemových chemikálií (výroba vodíku, kyselin 

dusičných, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu, anilinu a nitrobenzenu), které 

bylo v souladu se změnami uvedených technologií k 31. 12. 2009 jiţ po sedmé aktualizováno.  

Firma vlastní také ze dne 7. 7. 2005 integrované povolení na výrobu speciálních chemikálií, 

aktualizováno v roce 2008 v souvislosti s rozšířením výrobního sortimentu [3]. 

Obrázek 2  BorsodChem MCHZ, s.r.o. (zdroj: BC MCHZ) 

2.2 Vybraná provozovaná zařízení anebo technologie BC MCHZ 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. věnuje trvalou péči v oblasti ochrany ţivotního prostředí, 

bezpečnosti práce a jakosti s cílem neustále se zlepšovat a minimalizovat negativní dopady 

na ţivotní prostředí. Uvedené technologie a zařízení patří mezi významné z hlediska dopadŧ 

na ţivotní prostředí a jsou pro ně zpracovány a schváleny orgány státní správy příslušné 

provozní řády.  

Následující kapitola je zaměřena na zařízení nebo technologie spadající pod 

regulované zdroje s dopadem na ţivotní prostředí. Jejich regulace je stanovena právními 

předpisy.  
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2.2.1 Velké a střední zdroje znečišťování ovzduší 

Provozovaná zařízení jsou podle mnoţství emitovaných znečišťujících škodlivin 

do ovzduší zařazena mezi zdroje znečišťování: 

- velké zdroje: Výroba vodíku - hlavní a doplňkový zdroj, Špičková výtopna zemního 

plynu, Výroba technické kyseliny dusičné KD 6, Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 

7, Koncentrace kyseliny dusičné KD 8; 

- střední zdroje: Sklad cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu, Biologická čistírna 

odpadních vod, Sklad hořlavin A-blok (sklad benzenu, nitrobenzenu a anilinu); 

- malé zdroje: Výroba anilinu, Výroba dietyloxalátu, Výroba nitrobenzenu, Výroba 

speciálních aminŧ.  

V souladu s platnou legislativou jsou v rámci integrovaného povolení schváleny 

správním úřadem (KÚ MSK) zpracované provozní řády pro velké a střední zdroje 

znečišťování ovzduší. 

Výrobna vodíku 

Hlavní zdroj 

Primární suroviny pro výrobu vodíku tvoří vysokotlaký zemní plyn a procesní 

vysokotlaká přehřátá pára. Vzájemnou reakcí těchto surovinových látek vzniká procesní 

reformní plyn, který slouţí pro vlastní realizaci výroby vodíku. Výroba probíhá ve třech 

technologických stupních. 

V případě ustáleného normálního provozu jsou spaliny z otopu reformní pece 

po vyuţití jejich tepelné kapacity odsávány ventilátorem a odváděny komínem přímo 

do atmosféry. Při nájezdu jednotky a při nestandardních stavech je vyuţíváno u jednotky 

parního reformingu polního hořáku tzv. FLARE systém. Polní hořák spaluje plyny 

odcházející z jednotek parního reformingu a PSA, přičemţ zajišťuje bezpečné zneškodnění 

extrémně hořlavých plynŧ. 

Doplňkový zdroj 

Výroba vodíku rovněţ probíhá ve třech technologických stupních. 

Zařízení ke sníţení emisí je vyuţíváno na základě charakteru provozu. Je-li provoz 

běţný ustálený, potom je vyuţíváno komínu. Spaliny z otopu konvekčního reformeru 
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po vyuţití jejich tepelné kapacity jsou vytlačeny ventilátorem přes komín do atmosféry. 

Při stavech najíţdění provozu, odstavování jednotky a v případě nestandardních podmínek je 

vyuţíván systém sběrače odfukových plynŧ, který zajišťuje řízený a regulovatelný odtah 

plynných komponent z doplňkového zdroje výroby vodíku do atmosféry, čímţ je zaručen 

bezpečný odvod hořlavých plynŧ z jednotky. 

 

Obrázek 3  Výrobna vodíku (zdroj: BC MCHZ) 

Výrobna technické kyseliny dusičné KD 6 

Výroba kyseliny dusičné spočívá ve spalování směsi zplyněného amoniaku a 

atmosférického vzduchu zbaveného mechanických nečistot na katalytických Pt-Rh sítech 

v hořáku. Vzniklý oxid dusnatý NO se oxiduje na oxid dusičitý NO2 sekundárním vzduchem 

a ten se ve vodě následně absorbuje na kyselinu dusičnou. Vzduchočpavková směs reagující 

na Pt-Rh katalyzátoru má charakter exotermické reakce a uvolněné reakční teplo se vyuţívá 

k výrobě páry. Redukce tlaku vyrobené páry slouţí k pohonu protitlakové turbíny 

s asynchronním generátorem pro výrobu elektrické energie, která je dodávána do rozvodné 

sítě závodu společně s vyrobenou párou.  

Oxidace NO na NO2 a následná absorpce NO2 ve vodě se provádí protiproudně 

v pěnovém reţimu ve čtyřech reakčních věţích. Na zařízení RENOX se přivádějí plynné 
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emise obsahující zbytkové oxidy dusíku NOx, kde probíhá selektivní katalytická redukce 

za přítomnosti plynného amoniaku. Oxidy dusíku NOx se rozkládají za zvýšené teploty 

na vodu a dusík. Po této úpravě se vede odpadní plyn komínem do atmosféry. Absorpční 

médium představují kyselé kondenzáty s výroby kyseliny dusičné KD 7. 

Zařízení sniţující emise je v provozu od roku 1993. RENOX  je reaktor, jehoţ 

základní části tvoří válcová tlaková nádoba s klenutými dny a vnitřní vestavba koše 

pro katalyzátor, kterým je zde oxid vanadičný na keramickém nosiči. Hmotnost náplně je asi 

3000 kg. Zařízení je izolováno. 

Výrobna nitrobenzenu a sklad hořlavin 

Výroba nitrobenzenu je prováděna dvojím zpŧsobem. 

Izotermický zpŧsob výroby nitrobenzenu představuje kontinuální proces. K nitraci 

benzenu se vyuţívá nitrační směsi, coţ je směs kyseliny dusičné a kyseliny sírové. Kyselina 

dusičná vyráběná přímo v podniku se čerpá ze skladu koncentrované kyseliny dusičné a 

dopravuje se potrubím do výroby. Kyselina sírová obsaţena v nitrační směsi je uloţena 

ve skladu ţíravin. Základní látka benzen pro výrobu nitrobenzenu je čerpána potrubím 

ze skladu hořlavin. Nitrace se provádí na dvou sériově zapojených nitrátorech, jejichţ vzniklé 

reakční teplo je odváděno chladicí vodou. Po skončení nitrace dochází k rozdělení nitrační 

směsi na organickou a kyselinovou fázi. Organická fáze tvořená surovým nitrobenzenem se 

dále zpracovává praním a destilací a poté je produkt uloţen ve skladu hořlavin. Kyselina 

sírová se ze separátoru odvádí do skladu ţíravin, odkud je pak vedena na přepracování 

metodou vakuového zakoncentrování. Takto upravená kyselina se uloţí ve skladu hořlavin a 

znovu se vyuţívá při nitraci. Emise z nitrátorŧ, extrakčního zařízení, destilační kolony a 

jednotky zakoncentrování se vedou na zařízení pro sníţení emisí. Odpadní voda pouţita 

při praní surového nitrobenzenu se upravuje a vyčištěná se odvádí na neutralizační stanici. 

Kapalné odpady se periodicky odváţejí ke zneškodnění spálením. 

Adiabatický zpŧsob výroby nitrobenzenu je zaloţen na vzájemné reakci nitrační směsi 

a benzenu. Reakce je exotermická a probíhá v přebytku kyseliny sírové. Uvolněné reakční 

teplo se vyuţívá na zakoncentrování kyseliny sírové. 
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Obrázek 4  Výrobna nitrobenzenu (zdroj: BC MCHZ) 

Směs vzniklá v adiabatickém reaktoru je odseparována na kyselinovou vrstvu a vrstvu 

organického surového nitrobenzenu. Kyselinová fáze je vedena do vakuového systému 

odpařování, kde dochází k odpaření vody z reakce. Zakoncentrovaná kyselina sírová je opět 

pouţita při nitraci. Organická vrstva nitrobenzenu je dále zpracována izotermicky. 

Emise z výrobního programu jsou odváděny společným potrubím do zařízení pro 

minimalizaci emisí. 

Odpadní plyny z technologických jednotek (jednotka zakoncentrování kyseliny sírové, 

odpadní plyny z odpadní vody, jednotka adiabatické nitrace), obsahující zejména oxidy 

dusíku, dusík a benzen jsou společně svedeny do jednoho proudu, kde dochází v prvním 

kroku k odstranění benzenu absorpcí nitrobenzenem v koloně. Nitrobenzen se po obohacení 

benzenem odčerpává čerpadlem pryč z kolony. Zbytkové odpadní plyny jsou z kolony 

stlačovány kompresorem a vedeny do tlakové absorpční kolony, kde po absorpci NOx 

do vody vzniká zředěný roztok kyseliny dusičné. Vyčištěný plyn je veden do výrobny 

kyseliny dusičné KD 7 a přes komín vypouštěn do atmosféry. Mnoţství je měřeno 

prŧtokoměrem. 



10 

 

Sklad hořlavin 

Hořlavé kapaliny ve skladu hořlavin (benzen, nitrobenzen a anilin) jsou skladovány 

v ocelových zásobnících umístěných v záchytných vanách pod inertní dusíkovou atmosférou. 

Ke skladu hořlavin patří také zařízení na stáčení benzenu ze ţelezničních cisteren a na plnění 

anilinu do ţelezničních nebo automobilových cisteren.  

Při stáčení benzenu z ţelezničních cisteren se předchází úniku emisí do ovzduší 

pomocí potrubí, které spojuje parní prostor cisterny s parním prostorem zásobníku. V případě 

úniku par jsou zásobníky vybaveny chladiči benzenových odplynŧ zajišťující kondenzaci 

benzenových par a následně jejich svod do skladovacího zásobníku. 

Výroba koncentrované kyseliny dusičné KD 7 

Výroba koncentrované kyseliny dusičné je zaloţena na spalování směsi zplyněného 

amoniaku a atmosférického vzduchu na platino-rhodiových sítech v hořáku. Oxid dusný, 

který vzniká při reakci, se oxiduje na oxid dusičitý a následně se absorbuje v kyselině dusičné 

v chemické absorpční koloně. Oxidy dusíku odcházející z chemické jednotky jsou zkrápěny 

azeotropickou kyselinou dusičnou ve spodní části fyzikální kolony. Plyny po prŧchodu 

koncovou kolonou na zachycení par jsou vedeny do jednotky RENOX a poté odcházejí 

komínem do ovzduší. Nadaezotropická kyselina dusičná se vede do rektifikační kolony. 

Z horní části kolony se odvádí zkondenzované páry koncentrované kyseliny dusičné, 

ze spodní části pak azeotropická kyselina dusičná.  

K omezování emisí slouţí jednotka RENOX pracující na základě katalytické redukce 

oxidu dusíku amoniakem na katalyzátoru oxidu vanadičném za vzniku vodní páry a 

elementárního dusíku. 

Výroba cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu 

Cyklohexylamin a dicyklohexylamin se vyrábí hydrogenací anilinu na tabletovaném 

katalyzátoru a následnou destilací surových produktŧ pomocí systému kontinuálních a 

diskontinuálních kolon.  

Odpadní plyny z výroby jsou spalovány na polním hořáku výrobny Aminŧ. Plyny 

z destilačních kolon jsou svedeny na koncový dochlazovač, kde dochází ke kondenzaci par. 

Po rozdestilování par se získané frakce vrací zpět do výrobního procesu. Při plnění sudŧ 

cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem jsou unikající páry odsávány ventilátorem 
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do ovzduší přes adsorbér osahující aktivní uhlí, na němţ se organické páry zachytí. 

 

Obrázek 5  Výrobna cyklohexylaminu (zdroj: BC MCHZ) 

Výtopna na zemní plyn 

Demineralizovaná voda dodávaná z vnitrozávodní sítě je předehřívána ve dvou 

stupních. V prvním stupni je předehřívána voda v tepelném výměníku vnější párou a 

kondenzátem. Voda po úpravě proudí do nádrţe, kde je hladina udrţována pomocí 

regulačního okruhu. V druhém stupni se voda upravuje v odplynovači, kde se předehřívá a 

zároveň odplyňuje sytou párou. Teplota je řízena regulátorem. Předehřátá a odplyněná voda je 

napájecím čerpadlem dopravována do kotle. Palivo pro výtopnu je zemní plyn. 

Spaliny z výtopny jsou odváděny do atmosféry komínem. Pro ustálený provoz platí 

ze zákona o ochraně ovzduší a navazujícího nařízení vlády emisní limity pro SO2, NOx, CO. 

Automatická regulace otáček ventilátoru podle mnoţství kyslíku při správně nastaveném 

hořáku zaručuje, ţe se CO ve spalinách prakticky nevyskytuje. Toto potvrzují doposud 

prováděná měření emisí v rámci provozních revizí i měření autorizovanou firmou. V případě 

překročení stanoveného limitu kyslíku ve spalinách nemŧţe být výtopna provozována a hořák 

musí být seřízen. 
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Výroba aminů 

Technologie výroby speciálních aminŧ je rozloţena do pěti výrobních linek. Dvě 

kontinuální linky s adiabatickými reaktory zajišťují alkylace, další kontinuální linka 

s izotermním reaktorem je uzpŧsobena na výroby, jejichţ podstatou je hydrogenační aminace, 

případně hydrogenace nebo hydrogenační aminace. Poslední dvě linky se vsádkovými 

autoklávy jsou diskontinuální a rovněţ slouţí pro výroby, kde základ výroby tvoří 

hydrogenace a hydrogenační aminace. 

Speciální aminy jsou expedovány ţelezničními cisternami, autocisternami nebo 

v ocelových sudech. Odpadní plyny vznikající při výrobě jsou spalovány na polním hořáku. 

Polní hořák umoţňuje spalovat nízkotlaké a vysokotlaké odpadní plyny. 

2.2.2 Biologická čistírna odpadních vod 

Objekty biologické čistírny odpadních vod tvoří vyrovnávací nádrţe, aktivační nádrţe, 

dosazovací nádrţe, dále také čerpací stanice vratného kalu a čerpací stanice odpadních vod. 

Odpadní vody jsou čerpány do vyrovnávacích nádrţí s pomaloběţnými míchadly, kde 

dochází k vyrovnání jejich kvality před čištěním biologickou aktivací. 

Aktivační nádrţe jsou opatřeny provzdušňovacími aerátory, které nepřetrţitě 

provzdušňují odpadní vody a zároveň tak odbourávají větší části organického znečištění. 

Předčištěná odpadní voda z aktivační nádrţe je vedena do dosazovacích nádrţí. 

V dosazovacích nádrţích se aktivovaný kal odsazuje od předčištěné vody. Odsazená 

voda pak přetéká přes přepadový ţlab do sběrného potrubí, kterým je vedena do kanalizace 

pro veřejnou potřebu a dále na ÚČOV Ostrava. Vzorkovací šachta umístěná v kanalizační 

přípojce je propojena se vzorkovacím zařízením pro kontinuální odběr vzorku. Zahuštěný kal 

je pomocí kalových čerpadel přečerpáván zpět do aktivační nádrţe, aby koncentrace 

aktivovaného kalu byla udrţována na stanovené úrovni. 

Produkce emisí znečišťujících látek při běţném chodu biologické čistírny odpadních 

vod je omezena pouze na nevýznamné mnoţství emisí pachových látek. Emise jsou na nízké 

úrovni, mohou se projevit v místě čistírny a nepřekračují hranici pozemku BC MCHZ. 

Konkrétní hodnoty emisí jsou stanoveny měřením autorizovanou laboratoří. 
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2.2.3 Zařízení na čištění odpadních vod 

Systém čištění organicky znečištěných vod 

Organicky znečištěné odpadní vody z jednotlivých výroben a objektŧ jsou 

po předepsané analýze odváděny kanalizacemi a nadzemním potrubním vedením.  

Sběrné jímky, akumulační nádrţe a čerpací stanice organicky znečištěných odpadních 

vod výroben umístěných v prostoru BC MCHZ S bloku jsou napojené na čerpací stanici 

homogenizace.  Organicky znečištěné odpadní vody z prostoru A bloku jsou přímo napojené 

na biologickou čistírnu odpadních vod. 

Na biologickém stupni předčištěné odpadní vody jsou odváděny prostřednictvím 

kanalizačního sběrače na ÚČOV Ostrava. Odváděné vody musí splňovat limity stanovené 

kanalizačním řádem ÚČOV Ostrava. 

Systém čištění anorganicky znečištěných vod 

Vody znečištěné anorganickými látkami vznikají jako odluhy parního hospodářství 

(s vyšším obsahem solí), kondenzáty reakční vody a vody z technologického praní produktŧ 

(kyselé odpadní vody).  

Kyselé odpadní vody z výroben nitrobenzenu a kyseliny dusičné KD7 a KD8 jsou 

vedeny samostatnými potrubními trasami do neutralizační nádrţe nebo do neutralizační 

nádrţe s míchadlem. Ředící odpadní voda z hlavního odpadu BC MCHZ je do nádrţe čerpána 

čerpadlem. Rovněţ je zde přiváděna neutralizovaná anorganicky znečištěná odpadní voda 

spalovny SPOVO. Samotná neutralizace probíhá za přídavku suspenze Ca (OH)2, jejíţ 

dávkování je řízeno pH - metrem. Částečně zneutralizovaná odpadní voda je přepadem 

odváděna do nádrţe, kde dochází ke konečné homogenizaci mícháním pomocí stlačeného 

vzduchu a úpravě pH odpadní vody dávkováním suspenze Ca (OH)2. Odpadní vody o pH 5,0 

– 8,5 jsou z nádrţe vypouštěny samospádem do hlavního odpadního kanálu BC MCHZ.   

Hlavní odpadní kanál BC MCHZ zabezpečuje odvádění odpadních vod z chlazení 

provozŧ, neutralizovaných odpadních vod z neutralizační stanice a demistanice, dešťových 

vod z prostoru technologické i nevýrobní zástavby podniku. Součástí provozu hlavního 

odpadního kanálu BC MCHZ je zabezpečení následujících poţadavkŧ: zachycení a 

zneškodnění plovoucího filmu organických látek (ropných látek) v případě havarijních stavŧ, 

přečerpávání sráţkových odpadních vod z prostoru části BC MCHZ - S bloku do kanálu a 
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odvod odpadních vod do řeky Odry v místě lhoteckého podjezí ve stanoveném mnoţství a 

limitech podle integrovaného povolení. 

Zároveň odpadní kanál BC MCHZ umoţňuje přečerpávání odpadních vod do řeky 

Odry v případě povodňových stavŧ a ochrana podniku před povodňovými stavy. 

2.2.4 Zařízení pro nakládání s odpady 

Shromaţďování odpadů 

Shromaţďovaný odpad je utříděn podle jednotlivých druhŧ (zařazení podle Katalogu 

odpadŧ) a kategorií (Ostatní nebo Nebezpečný). Odpady jsou shromaţďovány ve speciálních 

shromaţďovacích prostředcích, coţ jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a 

nádrţe. 

Dělení shromaţďovacích prostředkŧ: 

 Shromaţďovací prostředky pevné - nádrţe pro kapalné destilační zbytky, 

spalitelný odpad odváţený na SPOVO - Jiné destilační a reakční zbytky (07 

0108) 

o výrobna aminŧ 

o výrobna cyklohexylaminu a dicyklohexylaminu 

o výrobna anilinu 

 Mobilní cisternové kontejnery 

o výrobna anilinu 

o výrobna nitrobenzenu 

 Operativní shromaţďovací prostředky- přistavovány pro určitý druh odpadu 

(kabely, izolace, odpadní katalyzátory s obsahem kovŧ a další) 

Skládka pro průmyslové odpady kategorie ostatní 

Zabezpečená skládka prŧmyslových odpadŧ BorsodChem MCHZ, s.r.o. slouţí 

pro odstraňování odpadŧ kategorie ostatní odpad vznikající podnikatelskou činností vlastníka 

a provozovatele, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu, a pro odpady, jejichţ vodný 

výluh nepřekračuje limitní hodnoty třídy vychovatelnosti II.  
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Plocha tělesa skládky zaujímá 2350 m
2
, prŧměrná výška je 3 m a objem zhutněného 

odpadu činí 7500 m
3
. Odpady po zhutnění nepřekročí úroveň okolního terénu [4]. 

Jsou zde ukládány následující druhy odpadŧ:  

Tabulka 1  Prŧmyslové odpady kategorie ostatní (zdroj: předpis P08-01-M49) 

Odpady s 

katalogovým 

číslem 

Název odpadu 
Kategorizace 

odpadu 

07 02 99 Odpady jinak blíţe neurčené [odpady pryţe - odpad parních 

hadic ] 

O 

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna O 

17 02 03 Plast [stavební a demoliční odpady kromě vytříděných 

vyuţitelných plastŧ] 

O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly [nevyuţitelné] O 

15 01 02 Plastové obaly [nevyuţitelné] O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo [odpadní stavební dřevo, dřevo z demolic] O 

17 02 02 Sklo [stavební a demoliční odpady kromě vytříděného 

vyuţitelného skla] 

O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění [ z česlí a filtrŧ] O 

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničŧ O 

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 (např. silikagel) 

O 
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2.3 Opatření realizovaná od roku 2000 

Opatření jsou rozdělena podle dopadŧ na ţivotní prostředí do čtyř oblastí: 

Ochrana vod 

Vzhledem ke zvyšujícímu se objemu vyráběných chemických látek bylo nutné 

v letech 2002-2003 provést rekonstrukci čistící stanice ţelezničních cisteren. Veškeré odpadní 

vody vzniklé při čištění jsou zachycovány v záchytné vaně a havarijní jímce, odtud po 

analýze jsou řízeně přečerpávány do homogenizačního zásobníku vodního hospodářství a 

následně zpracovávány na biologické čistírně odpadních vod BC MCHZ. 

Trvale jsou udrţovány záchytné vany a havarijní jímky u všech provozovaných 

technologií, jejich funkčnost je pravidelně prověřována těsnostními zkouškami. 

V souladu s platnou legislativou bylo v letech 2002 - 2006 realizováno budování 

oddílné kanalizace v S - bloku BC MCHZ. Byly vybudovány samostatné kanalizační větve 

sráţkových a splaškových vod. Sráţkové vody jsou vedeny do odpadního kanálu BC MCHZ, 

splaškové vody jsou vedeny na B ČOV BC MCHZ. 

V roce 2003 byl zahájen projekt na extrakci odpadní anilinové vody nitrobenzenem a 

její další pouţití ve výrobně nitrobenzenu. Dříve anilinové vody po čištění destilací byly 

zpracovávány na B ČOV BC MCHZ a po té přes ÚČOV v Ostravě- Přívoze, kde docházelo 

k dalšímu čištění, vypouštěny do řeky Odry. Od roku 2006 jsou odpadní anilinové vody 

vyčištěny přímo extrakcí v technologiích BC MCHZ a takto vyčištěné vody jsou následně 

pouţity ve výrobě nitrobenzenu, čímţ byla sníţena spotřeba vyráběné demi vody. 

V roce 2009 byl zahájen projekt modernizace systému čištění odpadní vod, který 

probíhá v několika etapách. 

1. Sníţení emisí znečišťujících látek do kyselých odpadních vod ve výrobně 

nitrobenzenu, který preventivně řeší sníţení znečištění odpadních vod 

vypouštěných do řeky z hlediska zpřísnění imisních limitŧ pro řeku 

v budoucím období. 

2. Minimalizace obsahu síranových iontŧ v odpadních vodách vypouštěných 

do řeky, které budou vysráţeny v podobě síranu vápenatého (sádrovce). 

Sádrovec bude usazen, odstředěn a prodáván jako vedlejší produkt- stavební 

materiál. 
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Tento projekt bude ukončen v roce 2010. 

Ochrana ovzduší 

Jednou z nejdŧleţitějších surovin BC MCHZ je kapalný amoniak, při stáčení této 

suroviny docházelo ke vzniku plynného amoniaku, který byl absorbován do vody za vzniku 

čpavkové vody. Vzhledem k poklesu odbytu tohoto produktu a nutnosti případné 

rekonstrukce tohoto zařízení bylo v roce 2004 rozhodnuto o provedení komprese těchto 

čpavkových odplynŧ. Vyuţití čpavkových odplynŧ bylo realizováno v roce 2006.  

Výrobní jednotka kyseliny dusičné KD 7 byla uvedena do provozu v roce 1985. 

Z dŧvodŧ sníţení četnosti poruchových stavŧ turbokompresoru této jednotky a s tím 

souvisejících nestandardních stavŧ (odstavení a najíţdění výrobny), které jsou provázeny 

emisemi oxidŧ dusíku, došlo v roce 2009 k rekonstrukci turbokompresoru. 

BC MCHZ jako výrobce nitrobenzenu dováţí jako základní surovinu benzen 

v ţelezničních cisternách. Benzen je stáčen ve skladu hořlavin A-bloku výrobny 

nitrobenzenu. Při stáčení benzenu vzhledem k vlastnostem této látky dochází k jeho 

fugitivním emisím. K minimalizaci těchto emisí bylo přijato v roce 2008 a realizováno v roce 

2009 následující opatření: vybavit toto stáčecí místo speciálními koncovkami, typ female : 

male. Na základě posouzení tohoto opatření odborně zpŧsobilou osobou pro oblast ochrany 

ovzduší bylo deklarováno sníţení aţ o 98 % fugitivních emisí benzenu. 

Nakládání s odpady 

Vzhledem k problémŧm při potrubní přepravě destilačních zbytkŧ z výroben anilinu a 

nitrobenzenu do shromaţďovacího místa ve skladu hořlavin A - blok (nutnost otápění tras), 

bylo v roce 2000 rozhodnuto o jejich plnění do speciálních mobilních kontejnerŧ přímo na 

zabezpečených plochách u destilace. Realizace proběhla v roce 2002 a destilační zbytky jsou 

odváţeny vţdy hned po jejich naplnění do kontejnerŧ na spalovnu nebezpečných odpadŧ 

v blízkosti BC MCHZ.  

V souladu se zákonem o odpadech proběhla v letech 2002 - 2006 postupná výměna 

kompenzačních jednotek vybavených kondenzátory s obsahem deloru (PCB). Celkem bylo 

vyřazeno z provozu a odstraněno ve spalovně nebezpečných odpadŧ cca 20 t zařízení 

s obsahem polychlorovaných bifenylŧ, a to vše v termínu do 15. 9. 2006 (poţadovaný termín 

ze zákona byl rok 2010). 
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Řešení starých ekologických zátěţí 

V roce 2004 na základě smlouvy s Fondem národního majetku ČR byla zahájena 

příprava projektu na sníţení ekologické zátěţe z minulosti (především se jednalo o bývalou 

budovu výrobny vodíku z koksárenského plynu a výrobnu ledku amonného s vápencem). 

První část projektu, která zahrnuje demolici obou výroben a sanaci podloţí, byla zahájena 

v roce 2009 a její ukončení je plánováno v roce 2010 [5]. 

3 Nová legislativa EU – Nařízení REACH 

Nařízení Evropského parlamentu a Komise č. 1906/2007 (REACH – Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) by mělo zajistit vysokou úroveň 

ochrany ţivotního prostředí a lidského zdraví, sníţit počet testŧ prováděných na zvířatech ale 

také zajistit volný pohyb látek samotných a obsaţených v přípravcích nebo předmětech a 

současně zvýšit konkurenceschopnost a inovaci. V neposlední řadě by mělo slouţit k rozvoji 

alternativních metod hodnocení rizik látek. 

Nařízení REACH bylo vydáno 1. 6. 2007. V platnost vstoupilo toto nařízení 

předběţnou registrací, která se uskutečnila od 1. 6. 2008. Obsahuje patnáct částí a dvanáct 

příloh [7]. 

Ustanovení REACH nahradilo okolo 40 směrnic, vztahujících se k nakládání 

s chemickými látkami a jejich uvádění na trh. Na trh Evropské unie je v dnešní době uváděno 

přibliţně 100 000 chemikálií, přičemţ se nařízení dotýká vyráběných nebo dováţených 

chemických látek v mnoţství nad 1 tunu ročně. V současnosti podléhá ustanovení asi 30 000 

chemikálií. 

Nařízením REACH se stanovují pravidla pro látky a přípravky. Tato pravidla se 

vztahují na výrobu, uvádění na trh, pouţívání látek samotných nebo obsaţených 

v přípravcích, předmětech a také na uvádění přípravkŧ na trh. 

Výrobci, dovozci a následní uţivatelé musí zajistit, ţe vyrábějí, uvádějí na trh 

nebo pouţívají látky, které nepŧsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo ţivotní prostředí [8]. 

Z pŧsobnosti nařízení REACH jsou zcela vyjmuty radioaktivní látky, látky pod celním 

dohledem a neizolované meziprodukty, odpad, látky pouţívané v zájmu obrany a zahrnuté ve 

vnitrostátních výjimkách a přepravované látky. 
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Existují také látky, které jsou osvobozeny od registrace. Těmito látkami jsou potraviny 

nebo krmiva, léčivé přípravky, látky v příloze IV a V nařízení REACH uvedené v Příloze 10 a 

11, recyklované a opětovně vyuţité látky jiţ registrované, zpět dovezené látky, polymer, a 

látky pouţité pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy. 

Některé látky nebo pouţití látek jsou pokládány za registrované, a proto u nich není 

vyţadována registrace. Jedná se o účinné látky v biocidních přípravcích, v přípravcích 

na ochranu rostlin a látky jiţ oznámené podle směrnice 67/548/EHS. 

Na základě nařízení REACH byla zřízena Evropská chemická agentura v Helsinkách, 

která představuje centrální úřad Společenství pro kontrolu nad chemickými látkami [9]. 

 

3.3 Přehled povinností podle nařízení REACH pro výrobky 

3.3.1 Identifikace 

Rozdělení chemikálií podle sloţení: 

Látka- chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním 

procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot 

vznikajících v pouţitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit 

bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího sloţení 

Přípravek- směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek 

Meziprodukt- látka, která je vyráběna a spotřebovávána nebo pouţívána pro účely 

chemické výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (syntéza): 

a) neizolovaný meziprodukt- meziprodukt, který není během syntézy záměrně 

odebírán (vyjma odběru vzorkŧ) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. Toto zařízení 

zahrnuje reakční nádobu, její pomocná zařízení a veškerá zařízení, kterými látky procházejí 

během kontinuálního nebo vsádkového procesu, včetně potrubí pro přepravu z jedné nádoby 

do jiné pro účely dalšího reakčního kroku, avšak vyjma nádrţe nebo jiné nádoby, ve kterých 

se látky skladují po výrobě 

b) izolovaný meziprodukt na místě- meziprodukt, který nesplňuje kritéria 

pro neizolovaný meziprodukt a jehoţ výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se 

uskutečňuje na stejném místě provozovaném jedním nebo více právními subjekty 
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c) přepravovaný izolovaný meziprodukt- meziprodukt, který nesplňuje kritéria 

pro neizolovaný meziprodukt a je přepravován nebo dodáván na jiná místa 

Další dělení chemikálií podle evropské legislativy 

Zavedená látka- látka, která splňuje alespoň jedno z těchto kritérií: 

a) je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek 

(EINECS) 

b) byla alespoň jednou během patnácti let před vstupem tohoto nařízení v platnost 

vyrobena ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 1. ledna 1995 

nebo dne 1. května 2004, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh, 

za předpokladu, ţe to výrobce nebo dovozce mŧţe doloţit 

c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské 

unii dne 1. ledna 1995 nebo dne 1. května 2004, před vstupem tohoto nařízení v platnost 

výrobcem nebo dovozcem a byla povaţována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 

první odráţkou směrnice 67/548/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto 

nařízení, za předpokladu, ţe to výrobce nebo dovozce mŧţe doloţit 

Oznámená látka- látka, pro kterou bylo podáno oznámení a kterou bylo moţné uvést 

na trh podle směrnice 67/548/EHS[6] 

3.3.2 Předběţná registrace „zavedených látek“ a posun termínů registrace 

Předběţná registrace umoţňuje posunout termín registrace do dalšího období, avšak 

předpokladem je, ţe zavedená látka musí být předregistrována v období od 1. 6. 2008 – 1. 12. 

2008. Zavedené látky, které nebyly registrovány předběţně, musí být nejpozději registrovány 

dvanáct měsícŧ od vstoupení tohoto právního předpisu v platnost, tak aby mohla být zahájena 

jejich výroba nebo dovoz. Pro zavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1t nebo 

více za rok, které byly předregistrovány v termínu od 1. 6. 2008 – 1. 12. 2008, platí 

ustanovení o registraci postupně ve snaze usnadnit přechod na nařízení Reach. 

Kaţdý potenciální ţadatel o registraci zavedené látky v mnoţství 1t nebo více za rok, 

který chce vyuţít přechodného reţimu, musí předloţit agentuře následující informace: 
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a) název látky, včetně čísel EINECS a CAS 

b) své jméno, adresu a jméno kontaktní osoby 

c) předpokládanou lhŧtu registrace a mnoţstevní rozmezí  

Obrázek 6  Rozsah registrace (zdroj: [5]) 

3.3.3 Příprava registrace v rámci SIEF 

Výhradní zástupce zavedené látky, který musí provést předběţnou registraci, se stává 

účastníkem SIEF (fórum pro výměnu informací o látce). Jedná se o fórum všech potenciálních 

registrantŧ dané látky, jehoţ cílem je pro účely registrace usnadnit výměnu informací 

o nebezpečné látce a dohodnout se s potenciálními ţadateli o registraci, klasifikaci a označení 

látky. 

31. květen 2018 

31. květen 2013 

30. listopad 2010 

 1000 tun 

CMRs ( 1tuna) 

Vysoce toxické 

pro vodní 

organismy 

(R50/53) 

( 100 tun) 

100-1000 tun 

1-100 tun 

Nezavedené 

látky 

1. prosinec 2008 

1. červen 2008 

1. červen 2007 Vstup nařízení REACH v platnost 

Předběţná registrace 
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Identifikační profil látky 

Identifikační profil látky představuje chemickou identitu dané látky, molekulový a 

strukturní vzorec, chemické sloţení a obsah jednotlivých sloţek v látce. Nutno uvést, pokud je 

to moţné, také informace poţadované v oddílu 2 přílohy VI, včetně informací o látce, jejím 

sloţení, stupni čistoty, povaze nečistot a informace o analytických metodách. 

Rozsah registrace 

Pŧsobnost registrace je velmi široká, avšak existuje řada látek, která je zcela nebo 

částečně osvobozena od poţadavkŧ nařízení REACH. 

Registrace se vyţaduje u látek, které jsou dováţené nebo vyráběné v mnoţství 1 tuna 

nebo více za rok, pokud se nejedná o látky vyjmuty z oblasti pŧsobnosti nařízení REACH, a 

to i bez ohledu na to, zda jsou látky klasifikovány jako nebezpečné či nikoliv. Pro všechny 

registrace je potřeba vypracovat technickou dokumentaci. Zpráva o chemické bezpečnosti se 

vyţaduje tehdy, dosáhne- li nebo překročí -li mnoţství vyráběné nebo dováţené látky hranici 

10 tun za rok. Pro látky dováţené nebo vyráběné v mnoţstevním rozmezí 1 tuna aţ 10 tun 

za rok je nutné doloţit v technické dokumentaci také určené informace o expozici dané látky. 

Látky vyňaté z oblasti pŧsobnosti nařízení REACH jsou radioaktivní látky, látky pod 

celním dohledem, látky pouţité v zájmu obrany a zahrnuté ve vnitrostátních výjimkách, 

odpad, neizolované meziprodukty, přepravované látky. 

Látky osvobozené od registrace zahrnují potraviny nebo krmiva, léčivé přípravky, 

látky v příloze IV a V tohoto nařízení, recyklované nebo opětovně vyuţité látky jiţ 

registrované, zpět dovezené látky, polymery a látky pouţité pro účely výzkumu a vývoje 

zaměřeného na výrobky a postupy. 

Některé látky případně pouţití látek jsou povaţovány za registrované, a proto se jejich 

registrace jiţ nevyţaduje. To platí pro účinné látky v biocidních přípravcích, v přípravcích 

na ochranu rostlin a látky jiţ oznámené podle směrnice 67/548/EHS. 

Metody stanovení by měly být v souladu s Nařízením komise (ES) č. 440/2008. 
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Posouzení chemické nebezpečnosti, zpráva o chemické bezpečnosti 

Posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví 

V posouzení nebezpečnosti pro zdraví lidí se zvaţuje toxikokinetický profil látky (tzn. 

absorpce, metabolismus, distribuce a eliminace) a tyto skupiny účinkŧ: 

 akutní účinky- akutní toxicita, dráţdivost a ţíravost 

 senzibilizace 

 toxicita po opakovaných dávkách 

 CMR vlastnosti- karcinogenita, mutagenita a toxicita o reprodukci 

Posouzení fyzikálně- chemické bezpečnosti 

Fyzikálně- chemické vlastnosti, které mohou mít účinky na lidské zdraví a minimálně 

musí být posouzeny, jsou: 

 výbušnost 

 hořlavost 

 oxidační potenciál 

Posouzení nebezpečných vlastností na životní prostředí 

Při posuzování vlivu nebezpečných vlastností na ţivotní prostředí se zvaţují účinky 

na vodní prostředí, suchozemské prostředí a ovzduší, včetně účinkŧ, které se mohou 

vyskytnout prostřednictvím akumulace v potravinovém řetězci, nebo účinky 

na mikrobiologickou aktivitu v systémech čištění odpadních vod.  

Posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce 

perzistentních vysoce bioakumulativních (vPvB) látek   

Toto posouzení zahrnuje dva kroky, jeţ musí být označeny v části B v oddíle 8 zprávy 

o chemické bezpečnosti: 

 srovnání s kritérii 

 popis emisí 

Posouzení expozice 
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Cílem posouzení expozice je stanovit kvantitativní nebo kvalitativní odhad dávky nebo 

koncentrace, které jsou nebo mohou být člověk a ţivotní prostředí vystaveni. 

Zpráva o chemické bezpečnosti 

Zpráva o chemické bezpečnosti představuje dokumentaci posouzení chemické 

bezpečnosti ţadatele o registraci pro jeho látku. V této dokumentaci nalezneme podrobné 

shrnutí informací o vlastnostech látky nebezpečných pro ţivotní prostředí a lidské zdraví, dále 

také posouzení expozice a rizika, které je vyţadováno. 

Příprava dat v IUCLID 

IUCLID je software, který slouţí při přípravě registrační dokumentace. Umoţňuje 

vkládání, ukládání a šíření informací o vlastnostech a pouţití látek, lze jej také vyuţít 

pro vypracování částí zpráv o posouzení. 

Všechny relevantní a dostupné informace o látce musí být uvedeny v technické 

dokumentaci ve formátu IUCLID. Při shromaţďování údajŧ je vhodné oznamovat všechny 

dostupné informace, platné i neplatné. Tyto informace jsou poté vkládány do systému 

IUCLID podle předem definovaných šablon. Standardní informační poţadavky závisí na 

mnoţství dováţené nebo vyráběné tonáţi, a proto si mŧţe ţadatel o registraci vybrat 

příslušnou šablonu podle mnoţství registrované látky. 

Součástí registrace pro nebezpečné látky nebo přepravované meziprodukty je vţdy 

bezpečnostní list a u látek vyráběných nebo dováţených v mnoţství více neţ 10 t/rok 

i zpracovaná Zpráva o chemické bezpečnosti. 

Zaslání ţádosti, poplatek 

Ţadatel o registraci zasílá svoji ţádost agentuře, která provádí přezkoumání úplnosti 

ţádosti, ale také poskytuje co nejlepší technickou a vědeckou pomoc členským státŧm a 

orgánŧm Společenství v oblasti chemických látek. 

Kaţdý ţadatel o registraci je povinen zaplatit registrační poplatek viz Tabulka 2 jako 

příspěvek na úhradu nákladŧ, které vznikly agentuře a příslušným orgánŧm. Zároveň musí 

předloţit své fakturační údaje on-line buď před provedením první registrace, nebo během 

registračního období, tak aby agentura mohla vystavit fakturu [10]. 
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Tabulka 2  Standardní poplatky za registraci (zdroj: [11]) 

 Poplatek společné/jednotlivé (€) 

Poplatek za látky v rozmezí od 1 do 10 tun 1 200/1 600 

Poplatek za látky v rozmezí od 10 do 100 tun 3 225/4 300 

Poplatek za látky v rozmezí od 100 do 1000 tun 8 625/11 500 

Poplatek za látky nad 1000 tun 23 250/31 000 

Poplatek za meziprodukt za jednotlivé předloţení 1600 

Poplatek za meziprodukt za společné předloţení 1200 

 

4 Vybrané výstupní produkty v podmínkách BC MCHZ 

v ustanovení REACH 

V podmínkách společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. bylo dosud předregistrováno 

dvacetsedm chemikálií uvedených v tabulce viz  příloha 4. V roce 2010 dále probíhá 

registrace celkem šesti chemikálií vyráběných v mnoţství >1000 t/rok. Látky vyráběné 

v mnoţství >100 t/rok budou registrovány aţ v roce 2013. Z pohledu plnění povinností 

daných zákonem to bude znamenat deset chemikálií. Zbylé chemikálie budou registrovány 

v roce 2018 nebo případně nebudou registrovány z dŧvodu jejich omezení výroby pod 1 t/rok. 

V následující části se budu zabývat plněním ustanovení nařízení REACH pro vybrané 

produkty v podmínkách dané firmy. Vybranými výstupními produkty jsou cyklohexylamin se 

standardní čistotou 99,7 % a nitrobenzen s minimální kvalitou čistoty 99,6 % [12]. Obě 

chemikálie jsou produkovány v mnoţství větším neţ 1000 t/rok, a proto podléhají registraci 

jiţ k 1. 12. 2010. Jak vyplývá z Tabulky 3 a 4, jsou podle vztahu k evropské legislativě 

hodnoceny tyto chemikálie jako zavedené látky, označované identifikačním profilem. 

Z hlediska dalšího uţití je povaţován nitrobenzen za meziprodukt zpracovávaný na 

místě, který slouţí pouze pro další vyuţití v BC MCHZ. Cyklohexylamin představuje 

přepravovaný meziprodukt v mnoţství nad 1000 t/rok a látku vyráběnou v mnoţství pod 1000 

t/rok. Uţití cyklohexylaminu spočívá především ve výrobě dalších organických látek v BC 

MCHZ. 
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V rámci SIEFu bylo pro nitrobenzen vytvořeno několika společnostmi konsorcium, 

kde leader registrantem je společnost DOW OLEFINVERBUND GMBH. Pro 

cyklohexylamin byl ustaven SIEF s leader registrantem LANXESS DEUTCHLAND GMBH. 

Pro oba produkty byla vytvořena mapa uţití, přehled dat a pro účely registrace jsou 

dále překládány informace podle příslušných příloh nařízení REACH uvedených v tabulkách 

3 a 4 viz Rozsah dossieru. Registrační dokumentace je vytvářena pomocí softwaru IUCLID 

5.2 v daném rozsahu přílohy. 

Leader registrant musí svoji registraci u Agentury (ECHA) podat minimálně 1 měsíc 

před podání registrace ze strany členŧ SIEF. Společnost BC MCHZ pak při podání registrace 

je povinna zaplatit příslušný správní poplatek, který činí pro nitrobenzen 1200 € a pro 

cyklohexylamin 8625 €. 
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Tabulka 3  Výstupní informace pro nitrobenzen 

Chemikálie Činnost Popis 

Nitrobenzen Identifikace Číslo CAS: 98-95-3 

Číslo EINECS:  202-716-0 

Indexové číslo: 609-003-00-7  

   Zavedená chemikálie 

  Čistota: kvalita minimálně 99,6 % 

  Meziprodukt on site 

  Klasifikace: T; R23/24/25-48/23/24/25;  

          Karc. kat.3; R40; Repro. kat. 3; R62 

          N; R51-53 

  Vyráběné mnoţství: více neţ 1000 t/rok 

 Předregistrace 06/2008 

 Registrace 11/2010 

 Uţití   Pouze pro výrobu anilinu v BC MCHZ 

 Vlastnictví dat Pouze z literatury 

 Konsorcium ISOPA (DOW, Huntsman, BASF, Lanxess, Bayer, …) 

společné i pro anilin  

  SIEF: 11 registrantŧ 

  Leader: DOW OLEFINVERBUND GMBH 

  Status BC MCHZ: „involved― 

  Mapa uţití: SU3, PC19, PROC2, ERC1 pod SCC podle 

článku 18, odst. 4 

  Rozsah dossieru: příloha VI a dostupná data podle přílohy VII 

  Data-gaps: pouze v rozsahu přílohy VII 

  CSA/CSR: pouze CSA; CSR se nezpracovává - jde o 

meziprodukt 

  Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu přílohy VII 

zpracovává LR 

  Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu přílohy VI 

zpracovává BC MCHZ 

 Registrace Podání do 1 měsíce po LR 

  Poplatek: 1200 € 

 MSDS Zpracovaný podle přílohy II se doplní o registrační číslo 

  Klasifikace podle 67/548/EHS: T; R23/24/25-48/23/24/25; 

Karc. kat. 3; R40; Repro kat. 3; R62; N; R51-53 
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Tabulka 4  Výstupní informace pro cyklohexylamin 

Chemikálie Činnost Popis 

  Klasifikace podle CLP: Carc.2; H351; Repr.2; H361f; Acute 

Tox. 3; Acute Tox. 3; H311; Acute Tox. 3; H331;  STOT RE 1; 

H301; Aquatic Chronic 2; H372; H411 

Cyklohexylamin Identifikace Číslo CAS: 108-91-8 

Číslo EINECS: 203-629-0 

Indexové číslo: 612-050-00-6 

  
Zavedená chemikálie 

Čistota: standardní kvalita minimálně 99,7 % 

Přepravovaný meziprodukt nad 1000 t/rok, látka pod 1000 t/rok 

Klasifikace: C; Xn; R10; R21/22; R34 

Vyráběné mnoţství: více neţ 1000 t/rok jako MZP 

                                 100-999 t/rok jako látka 

Předregistrace 

Registrace 

06/2008 

11/2010 

Uţití   Pro výrobu dalších organických látek v BC MCHZ a 

v gumárenském prŧmyslu pro výrobu urychlovačŧ vulkanizace. 

Látka na úpravu napájecích vod pro spalovací zařízení 

Vlastnictví dat Pouze z literatury 

SIEF BC MCHZ a Lanxess  (celkem 29 registrantŧ – 4 v roce 2010) 

 Leader: LANXESS DEUTCHLAND GMBH 

 Status BC MCHZ: „involved― 

 Mapa uţití: SU3, PC19, PROC2, ERC1 podle SCC...   

                   SU3,PC37, PROC1,ERC7   

 Rozsah dossieru: příloha VI – VIII a plán podle přílohy IX  

 Data-gaps: v rozsahu přílohy VII – IX 

 CSA/CSR: CSA i CSR zpracovává LR 

 Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu přílohy  

VII – VIII zpracovává LR včetně plánu podle přílohy IX 

 Registrační dossier v IUCLID 5.2 v rozsahu 

přílohy VI zpracovává BC MCHZ 

Registrace Podání do 1 měsíce po LR 

 Poplatek: 8 625 € 

MSDS Zpracovaný podle přílohy II se doplní o registrační číslo. 

 Klasifikace podle 67/548/EHS: C; Xn; R10; R21/22; R34 

 Klasifikace podle CLP: Flam. Liq.3; H226; Acute Tox 4; 

H312;Acute Tox. 4; H302; Skin Corr. 1B; H314 
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5 Závěr 

Bakalářská práce byla zaměřena na opatření podniku BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

z pohledu výstupních produktŧ v souvislosti s novou legislativou u nakládání s chemickými 

látkami.  

První část práce byla věnována představení společnosti z ekologického pohledu, kde 

bylo především poukázáno na provozovaná zařízení a technologie BC MCHZ a jejich dopady 

na ţivotní prostředí. 

Další část práce se zabývala především jednotlivými kroky pro provádění nařízení 

REACH, přičemţ experimentální část představovala naplnění těchto krokŧ pro vybrané 

výstupní produkty společnosti, kterými byli cyklohexylamin a nitrobenzen. Obě chemikálie 

jsou v dané firmě vyráběny v mnoţství větším neţ 1000 t/rok, a proto budou registrovány 

nejpozději k 1. 12. 2010. 

Dostupné informace uvedené v praktické části byly vypracovány na základě pokynŧ 

pro registraci a z materiálŧ společnosti jako například standardy produktŧ a technické interní 

dokumenty. Popsaný konkrétní postup v této části vyuţije BC MCHZ při přípravě podkladŧ 

pro registraci cyklohexylaminu a nitrobenzenu. Proces registrace vybraných produktŧ bude 

ukončen aţ v prosinci 2010. 
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Seznam pouţitých zkratek 

PSA Jedna z metod adsorpce na molekulových sítech pouţitá ve výrobě 

vodíku 

ÚČOV  Ústřední čistírna odpadních vod 

S – blok Setrvačný blok 

A – blok Anilinový blok 

B ČOV Biologická čistírna odpadních vod 

Demi voda Demineralizovaná voda 

CMR  Karcinogenní a mutagenní látky a látky toxické pro reprodukci 

T  Toxický 

R  Věty rizikovosti 

N  Nebezpečný pro ţivotní prostředí 

CSA  Posouzení chemické bezpečnosti 

CSR  Zpráva o chemické bezpečnosti 

STOT RE Mutagenita 

Repr. kat Reprodukční toxikant 

Carc. kat Karcinogen kategorie 

C Ţíravý 

Xn  Zdraví škodlivý 

Flam. Liq. Hořlavá kapalina 

Acute Tox Akutní toxicita 

Skinn Corr Ţíravost na kŧţi 

SCC  Striktně kontrolované podmínky 

MSDS  Bezpečnostní list 

LR  Leader registrant 
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Hxxx  Kódy standardních vět o nebezpečnosti 

SU3  Prŧmyslová výroba (veškerá) 

PC19  Meziprodukty 

PC37  Produkty pro úpravu vody 

PROC1 Pouţití při uzavřeném procesu, expozice nepravděpodobná; 

  Prŧmyslové zařízení; 

PROC2 Pouţití při uzavřeném nepřetrţitém procesu s příleţitostnou 

kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorkŧ) 

Prŧmyslové zařízení; 

ERC1  Výroba látek 

ERC7  Prŧmyslové pouţití látek v uzavřených systémech 

 P  Moţná registrace 

NO  Nebude registrovaná 

F  Budoucí produkt 

O  Starý produkt 

Loa  Letter of Access – přístupový dopis 

ISOPA  Asociace evropských výrobcŧ diisokyanátŧ a aromatický polyolŧ 
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Příloha 1  Příloha IV nařízení REACH 

PŘÍLOHA IV 

VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. a) 

č. EINECS  název/skupina č. CAS 

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4 

200-066-2 Kyselina askorbová C6H8O6 50-81-7 

200-075-1 Glukosa C6H12O6 50-99-7 

200-294-2 L-lysin C6H14N2O2 56-87-1 

200-312-9 Kyselina palmitová, čistá C16H32O2 57-10-3 

200-313-4 Kyselina stearová, čistá C18H36O2 57-11-4 

200-334-9 Sacharosa, čistá C12H22O1 57-50-1 

200-405-4 α-tokoferol acetát C31H52O3 58-95-7 

200-432-1 DL-methionin C5H11NO2S 59-51-8 

200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8 

201-771-8 1-sorbosa C6H12O6 87-79-6 

204-007-1 Kyselina olejová, čistá C18H34O2 112-80-1 

204-664-4 Glycerol stearát, čistý C21H42O4 123-94-4 

204-696-9 Oxid uhličitý CO2 124-38-9 

205-278-9 Pantothenan vápenatý, D-forma C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6 

205-582-1 Kyselina laurová, čistá C12H24O2 143-07-7 

205-590-5 Oleát draselný C18H34O2K 143-18-0 

205-756-7 DL-fenylalanin C9H11NO2 150-30-1 
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č. EINECS  název/skupina č. CAS 

208-407-7 Glukonát sodný C6H12O7.Na 527-07-1 

212-490-5 Stearát sodný, čistý C18H36O2.Na 822-16-2 

215-279-6 Vápenec 

Nehořlavá tuhá sloţka sedimentární horniny. Tvoří ji převáţně 

uhličitan vápenatý 

1317-65-3 

 

215-665-4 Sorbitan-oleát C24H44O6 1338-43-8 

216-472-8 Kalcium-distearát, čistý C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0 

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1 

231-153-3 Uhlík C 7440-44-0 

231-783-9 Dusík N2 7727-37-9 

231-791-2 Voda, destilovaná, 

 vodivostní nebo podobné čistoty H2O 

7732-18-5 

231-955-3 Grafit C 7782-42-5 

232-273-9 
Slunečnicový olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastných kyselin, a to linolové kyseliny a olejové 

kyseliny.(Helianthus annuus, Compositae). 

8001-21-6 

232-274-4 
Sójový olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastných kyselin, a to linolové kyseliny, olejové 

kyseliny,palmitové kyseliny a stearové kyseliny (Soja hispida, 

Leguminosae). 

8001-22-7 

232-276-5 
Světlicový olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastné kyseliny linolové (Carthamus tinctorius, 

Compositae). 

8001-23-8 

232-278-6 
Lněný olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastných kyselin, a to kyseliny linolové, linoleové a 

8001-26-1 
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olejové (Linum usitatissimum, Linaceae). 

č. EINECS  název/skupina č. CAS 

232-281-2 
Kukuřičný olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastných kyselin, a to kyseliny linolové, olejové, 

palmitové 

a stearové. (Zea mays, Gramineae). 

8001-30-7 

232-293-8 
Ricinový olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastné kyseliny ricinolejové (Ricinus communis, 

Euphorbiaceae). 

8001-79-4 

232-299-0 
Řepkový olej 

Extrakty a jejich fyzikálně modifikované deriváty. Obsahuje 

převáţně 

glyceridy mastných kyselin, a to kyseliny erukové, linolové a 

olejové 

(Brassica napus, Cruciferae). 

8002-13-9 

232-307-2 
Lecithiny 

Komplexní směs diglyceridŧ mastných kyselin vázaných na 

cholinfosfát. 

8002-43-5 

232-436-4 
Sirupy, hydrolyzovaný škrob 

Komplexní směs získávaná hydrolýzou kukuřičného škrobu 

pŧsobením kyselin nebo enzymŧ. Obsahuje převáţně D-

glukózu, maltózu a maltodextriny. 

8029-43-4 

232-442-7 
Hydrogenovaný lŧj 

8030-12-4 

232-675-4 
Dextrin 

9004-53-9 

232-679-6 
Škrob 

Vysoce polymerovaný sacharid obvykle získávaný z obilných 

zrn, např. z kukuřice, pšenice a čiroku, a z kořenŧ a hlíz, např. 

z brambor 

a tapioky. Obsahuje škrob, který byl předţelatinizovaný 

zahřátím v přítomnosti vody. 

9005-25-8 

232-940-4 
Maltodextrin 

9050-36-6 

234-328-2 
Vitamin A 

11103-57-4 

238-976-7 
D-glukonát sodný C6H12O7.xNa 

14906-97-9 

248-027-9 
D-glucitol monostearát C24H48O7 

26836-47-5 

262-988-1 
Methylestery kokosových mastných kyselin 

61788-59-8 

262-989-7 
Methylestery lojových mastných kyselin 

61788-61-2 
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č. EINECS  název/skupina č. CAS 

263-060-9 Mastné kyseliny z ricinového oleje 61789-44-4 

263-129-3 Lojové mastné kyseliny 61790-37-2 

265-995-8 Celulózová vláknina 65996-61-4 

266-925-9 
Mastné kyseliny C12-18Tato látka je identifikována názvem 

podle SDA: C12-C18 kyselina alkylkarboxylová a číslem SDA: 

16-005-00. 

67701-01-3 

266-928-5 
Mastné kyseliny C16-18 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 

kyselina alkylkarboxylová 

a číslem SDA: 19-005-00. 

67701-03-5 

266-929-0 
Mastné kyseliny, C8-18 a C18-nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C8-C18 a C18 

nenasycená kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 01-005-

00. 

67701-05-7 

266-930-6 
Mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycení 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C14-C18 a C16-

C18 

nenasycená kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 04-005-

00 

67701-06-8 

266-932-7 
Mastné kyseliny, C16-18 a C18-nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 

nenasycená kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 11-005-

00 

67701-08-0 

266-948-4 
Glyceridy, C16-18 a C18-nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 

nenasycený trialkyl-glycerid a číslem SDA: 11-001-00. 

67701-30-8 

267-007-0 
Methylestery mastných kyselin, C14-18 a C16-18 nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C14-C18 a C16-

C18 

methylester nenasycené kyseliny alkyl-karboxylové a číslem 

SDA: 04-010-00. 

67762-26-9 

267-013-3 
Mastné kyseliny C6-12 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C6-C12 

kyselina alkylkarboxylová a číslem SDA: 

13005-00. 

67762-36-1 

268-099-5 
Mastné kyseliny, C14-22 a C16-22 nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C14-C22 a C16-

C22 nenasycená kyselina alkyl-karboxylová a číslem SDA: 07-

005-00 

68002-85-7 

268-616-4 
Dehydratované kukuřičné sirupy 

68131-37-3 

269-657-0 
Sojové mastné kyseliny 

68308-53-2 

269-658-6 
Hydrogenované mono-, di- a triglyceridy lojových mastných 

kyselin 
68308-54-3 

270-298-7 
Mastné kyseliny C14-22 

68424-37-3 
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č. EINECS  název/skupina č. CAS 

270-304-8 
Mastné kyseliny lněného oleje 

68424-45-3 

270-312-1 
Mono a diglyceridy, C16-18 a C18-nenasycené 

Tato látka je identifikována názvem podle SDA: C16-C18 a C18 

nenasycený alkyl a C16-C18 a C18 nenasycený dialkyl-glycerid a 

číslem SDA: 11- 002-00 

68424-61-3 

288-123-8 
Glyceridy C10-18 

85665-33-4 

292-771-7 
Mastné kyseliny C12-14 

90990-10-6 

292-776-4 
Mastné kyseliny, C12-18 a C18-nenasycené 

90990-15-1 

296-916-5 
Mastné kyseliny řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny 

erukové 
93165-31-2 
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Příloha 2  Příloha V nařízení REACH 

PŘÍLOHA V 
VÝJIMKY Z POVINNOSTI REGISTRACE PODLE ČL. 2 ODST. 7 PÍSM. b) 

1. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v dŧsledku expozice jiné látky nebo předmětu 

environmentálním faktorŧm jako vzduch, vlhkost, mikroorganismy nebo sluneční záření 

2. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází náhodně v dŧsledku skladování jiné látky, přípravku nebo 

předmětu 

3. Látky vznikající chemickou reakcí, ke které dochází při konečném pouţití jiných látek, přípravkŧ nebo 

předmětŧ a které nejsou samy vyráběny, dováţeny nebo uváděny na trh 

4. Látky, které nejsou samy vyráběny, dováţeny nebo uváděny na trh a které vznikají chemickou reakcí, ke které 

dochází, kdyţ 

a) stabilizátor, barvivo, aromatická přísada, antioxidant, plnidlo, rozpouštědlo, nosič, povrchově aktivní činidlo, 

změkčovadlo, inhibitor koroze, činidlo zabraňující pěnění nebo odpěňovač, disperzant, inhibitor sráţení, sušidlo, 

pojivo, emulgátor, deemulgátor, odvodňovací činidlo, aglomerační činidlo, povlak zlepšující adhezi, modifikátor 

toku, neutralizátor pH, maskovací činidlo, koagulační činidlo, zpomalovač hoření, mazivo, chelatační činidlo 

nebo činidlo pouţívané pro kontrolu jakosti fungují v souladu se svým účelem, nebo 

b) látka určená výhradně k docílení určité fyzikálně-chemické vlastnosti funguje v souladu se svým účelem 

5. Vedlejší produkty, pokud nejsou samy dovezeny nebo uvedeny na trh 

6. Hydráty látek nebo hydratované ionty vzniklé spojením látky s vodou, pokud byla látka výrobcem nebo 

dovozcem registrovaná při pouţití této výjimky 

7. Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, nejsou-li chemicky upravené: 

minerály, rudy, koncentráty rud, cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, kondenzáty zemního 

plynu, plyny ze zpracování a jejich sloţky, ropa, uhlí, koks 

8. Látky vyskytující se v přírodě, které nejsou uvedeny v odstavci 7, nejsou-li chemicky upravované, ledaţe 

splňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS 

9. Základní prvky, u nichţ jsou nebezpečí a rizika jiţ dobře známa: 

vodík, kyslík, netečné plyny (argon, helium, neon, xenon), dusík. 
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Příloha 3  Příloha VI nařízení REACH 

PŘÍLOHA VI 

POŢADAVKY NA INFORMACE UVEDENÉ V ČLÁNKU 10 
POKYNY PRO PLNĚNÍ POŢADAVKŦ PŘÍLOH VI AŢ XI 

Přílohy VI aţ XI určují informace, které se předloţí pro účely registrace a hodnocení podle článkŧ 10, 12, 13, 40, 

41 a 46. Pro nejniţší mnoţství jsou standardní poţadavky uvedeny v příloze VII a vţdy, kdyţ je dosaţeno 

následující mnoţstevní prahové hodnoty, je nutné doplnit poţadavky uvedené v odpovídající příloze. Poţadavky 

na informace se pro kaţdou registraci liší podle mnoţství, pouţití a expozice. Přílohy se proto posuzují jako 

celek a společně s celkovými poţadavky na registraci, hodnocení a povinnou péči. 

 
KROK 1 – SHROMAŢĎOVÁNÍ A SDÍLENÍ EXISTUJÍCÍCH INFORMACÍ 

Ţadatel o registraci by měl shromáţdit veškeré existující dostupné údaje ze zkoušek látky, která má být 

registrována, coţ zahrnuje vyhledání příslušných informací o látce v literatuře. Je-li to proveditelné, měly by být 

ţádosti o registraci předkládány společně v souladu s článkem 11 nebo 19. To umoţní sdílení údajŧ ze zkoušek, 

čímţ se zamezí zbytečným zkouškám a sníţí se náklady. Ţadatelé o registraci by měli rovněţ shromaţďovat 

všechny další dostupné a významné informace o látce bez ohledu na to, zda se pro sledovanou vlastnost pro 

určitou mnoţstevní prahovou hodnotu vyţaduje provedení zkoušek nebo ne. Měly by zahrnovat informace z 

alternativních zdrojŧ (např. údaje z (Q)SAR, údaje odvozené z jiných látek, zkoušky in vivo a in vitro, 

epidemiologické údaje), které mohou napomoci při zjišťování přítomnosti nebo nepřítomnosti nebezpečných 

vlastností látky a které mohou v některých případech nahradit výsledky zkoušek na zvířatech. Kromě toho by se 

měly shromáţdit údaje o expozici, pouţití a opatřeních k řízení rizik v souladu s článkem 10 a touto přílohou. Při 

zohlednění všech těchto údajŧ společně bude moci ţadatel o registraci rozhodnout, zda jsou potřebné další 

informace. 

KROK 2 – ZVÁŢENÍ POTŘEB INFORMACÍ 

Ţadatel zjistí informace, které jsou potřebné pro registraci. Nejprve je nutné podle mnoţství určit přílohu nebo 

přílohy, které se mají pouţít. Tyto přílohy uvádějí standardní poţadavky na informace, ale je nutné je posoudit 

společně s přílohou XI, která v odŧvodněných případech povoluje odchylky od standardního postupu. V této fázi 

je nutné posoudit zejména údaje o expozici, pouţití a opatřeních k řízení rizik s cílem určit potřebné informace 

pro danou látku. 

 

KROK 3 – URČENÍ CHYBĚJÍCÍCH INFORMACÍ 

 

Poté ţadatel o registraci srovná potřebné informace pro látku s informacemi, které jsou jiţ k dispozici, a určí 

chybějící informace. V této fázi je dŧleţité zajistit, aby dostupné údaje byly relevantní a jejich kvalita dostačující 

pro splnění poţadavkŧ. 

 

KROK 4 – ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ÚDAJŦ / NÁVRH STRATEGIE ZKOUŠENÍ 

 

V některých případech nebude nutné získávat nové údaje. Chybějí-li však určité informace, které je nutné 

doplnit, musí být získány nové údaje (přílohy VII a VIII) nebo navrţena strategie zkoušení (přílohy IX a X), a to 

v závislosti na mnoţství. Nové zkoušky na obratlovcích se provedou nebo navrhnou pouze jako poslední 

moţnost, pokud byly vyčerpány všechny ostatní zdroje údajŧ. 

 

V některých případech mohou pravidla stanovená v přílohách VII aţ XI vyţadovat, aby určité zkoušky byly 

provedeny před standardními poţadavky nebo navíc k těmto poţadavkŧm. 

 

POZNÁMKY 

Poznámka 1: Není-li technicky moţné informace poskytnout nebo nejeví-li se to z vědeckého hlediska nutné, je 

nutno jasně uvést dŧvody v souladu s příslušnými ustanoveními. 
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Poznámka 2: Ţadatel o registraci si mŧţe přát učinit prohlášení, ţe určité informace předloţené v registrační 

dokumentaci jsou obchodně citlivé a jejich zveřejnění by ho mohlo obchodně poškodit. V tom případě uvede 

seznam jednotlivých poloţek s odŧvodněním. 

INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 10 PÍSM. a) BODECH i) AŢ v) 

1. OBECNÉ ÚDAJE O ŢADATELI O REGISTRACI 

1.1 Ţadatel o registraci 

1.1.1 Jméno, adresa, číslo telefonu, číslo faxu a adresa elektronické pošty 

1.1.2 Kontaktní osoba 

1.1.3 Místo, kde ţadatel o registraci uskutečňuje výrobu, nebo popřípadě místa vlastního pouţití 

1.2 Společné předkládání údajŧ 

Článek 11 nebo 19 stanoví, ţe části ţádosti o registraci mŧţe podat hlavní ţadatel o registraci jménem 

ostatních ţadatelŧ o registraci. 

V tom případě hlavní ţadatel o registraci uvede ostatní ţadatele o registraci a upřesní 

— jejich jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty, 

— části podávané ţádosti o registraci, které se vztahují na ostatní ţadatele o registraci. 

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII aţ X. 

Ostatní ţadatelé o registraci uvedou hlavního ţadatele o registraci, který jedná jejich jménem, a upřesní 

— jeho jméno, adresu, číslo telefonu, číslo faxu a adresu elektronické pošty, 

— části ţádosti o registraci podávané hlavním ţadatelem o registraci. 

Případně se uvedou čísla uvedená v této příloze nebo v přílohách VII aţ X. 

1.3 Třetí osoba jmenovaná podle článku 4 

1.3.1 Jméno, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a adresa elektronické pošty 

1.3.2 Kontaktní osoba 

2. IDENTIFIKACE LÁTKY 

Pro kaţdou látku musí být informace uvedené v této poloţce dostatečné pro umoţnění její identifikace. 

Není-li technicky moţné poskytnout informace k jedné nebo více následujícím poloţkám, nebo nejeví-li 

se to z vědeckého hlediska jako nutné, uvede se jasné zdŧvodnění. 

2.1 Název nebo jiný identifikátor kaţdé látky 

2.1.1 Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek 

2.1.2 Ostatní názvy (běţný název, obchodní název, zkratka) 

2.1.3 Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné) 

2.1.4 Název a číslo CAS (je-li k dispozici) 

2.1.5 Jiný identifikační kód (je-li k dispozici) 

2.2 Informace o molekulových a strukturních vzorcích kaţdé látky 

2.2.1 Molekulový a strukturní vzorec (včetně zápisu SMILES, je-li k dispozici) 

2.2.2 Informace o optické aktivitě a obvyklý poměr (stereo)izomerŧ (jsou-li k dispozici a potřebné) 

2.2.3 Molekulová hmotnost nebo rozmezí molekulové hmotnosti 

2.3 Sloţení kaţdé látky 

2.3.1 Stupeň čistoty (%) 

2.3.2 Povaha nečistot, včetně izomerŧ a vedlejších produktŧ 
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2.3.3 Procentní obsah (významných) hlavních nečistot 

2.3.4 Druh a řádová hodnota (...ppm, .... %) případných přídatných látek (např. stabilizátory nebo inhibitory) 

2.3.5 Spektrální údaje (ultrafialové, infračervené, nukleární magnetická rezonance nebo hmotnostní 

spektrum) 

2.3.6 Vysokotlaký kapalinový chromatogram, plynový chromatogram 

2.3.7 Popis analytických metod nebo příslušné bibliografické odkazy týkající se identifikace látky a případně 

identifikace nečistot a přídatných látek. Tyto informace musí být dostačující, aby bylo moţné metody 

opakovat. 3. INFORMACE O VÝROBĚ A POUŢITÍCH LÁTEK 

3.1 Celková výroba, mnoţství pouţívané pro výrobu předmětu, který podléhá registraci, nebo dovoz v 

tunách na ţadatele o registraci za rok v kalendářním roce registrace (odhadované mnoţství) 

3.2 U výrobce látky nebo předmětŧ: stručný popis technologického postupu pouţívaného při výrobě látky 

nebo předmětŧ. 

Nevyţadují se přesné podrobné údaje o postupu, zejména ty, které mají z obchodního hlediska citlivou 

povahu. 

3.3 Uvedení mnoţství pouţitého pro vlastní pouţití 

3.4 Forma (látka, přípravek nebo předmět) nebo skupenství, v němţ se látka dodává následným uţivatelŧm. 

Koncentrace nebo koncentrační rozmezí látky obsaţené v přípravcích dodávaných následným 

uţivatelŧm a mnoţství látky obsaţené v předmětech dodávaných následným uţivatelŧm. 

3.5 Stručný obecný popis určených pouţití 

3.6 Informace o mnoţství a sloţení odpadu vznikajícího při výrobě látky, při pouţití v předmětech a v 

určených pouţitích 

3.7 Nedoporučované zpŧsoby pouţití (viz poloţka 16 bezpečnostního listu) 

Případně se uvede pouţití, která ţadatel o registraci nedoporučuje a proč (tj. nezávazná doporučení 

dodavatele). 

Tento seznam nemusí být taxativní. 

4. KLASIFIKACE A OZNAČENÍ 

4.1 Klasifikace nebezpečnosti látek vyplývající z pouţití článkŧ 4 a 6 směrnice 67/548/EHS 

Kromě toho je u kaţdého záznamu nutné uvést dŧvody, proč u sledované vlastnosti není uvedena 

klasifikace (např. nedostatek údajŧ, neprŧkazné údaje nebo prŧkazné údaje, které však nedostačují pro 

klasifikaci). 

4.2 Výsledné označení nebezpečnosti látek vyplývající z pouţití článkŧ 23, 24 a 25 směrnice 67/548/EHS 

4.3 Případné specifické koncentrační limity vyplývající z pouţití čl. 4 odst. 4 směrnice 67/548/EHS a 

článkŧ 4 aţ 7 směrnice 1999/45/ES 

5. POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŢITÍ: 

Tyto informace musí být v souladu s informacemi v bezpečnostním listu, pokud se bezpečnostní list 

vyţaduje v souladu s článkem 31. 

5.1 Pokyny pro první pomoc (poloţka 4 bezpečnostního listu) 

5.2 Protipoţární opatření (poloţka 5 bezpečnostního listu) 

5.3 Opatření v případě náhodného úniku (poloţka 6 bezpečnostního listu) 

5.4 Zacházení a skladování (poloţka 7 bezpečnostního listu) 

5.5 Informace pro přepravu (poloţka 14 bezpečnostního listu) 

Nevyţaduje-li se zpráva o chemické bezpečnosti, je nutné uvést tyto dodatečné údaje: 

5.6 Omezování expozice/osobní ochranné prostředky (poloţka 8 bezpečnostního listu) 

5.7 Stálost a reaktivita (poloţka 10 bezpečnostního listu) 
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5.8 Pokyny k odstraňování 

5.8.1 Pokyny k odstraňování (poloţka 13 bezpečnostního listu) 

5.8.2 Informace o recyklaci a zpŧsobech odstraňování pro prŧmysl 

5.8.3 Informace o recyklaci a zpŧsobech odstraňování pro veřejnost 

6. INFORMACE O EXPOZICI PRO LÁTKY REGISTROVANÉ V MNOŢSTVÍ MEZI 1 A 10 TUNAMI 

ZA ROK NA VÝROBCE NEBO DOVOZCE 

6.1 Kategorie hlavního pouţití: 

6.1.1 a) prŧmyslové pouţití nebo 

b) profesionální pouţití nebo 

c) spotřebitelské pouţití. 

6.1.2 Upřesnění pro prŧmyslové a profesionální pouţití: 

a) pouţíváno v uzavřeném systému nebo 

b) pouţití vedoucí k vázání do matrice nebo na matrici nebo 

c) nedisperzní pouţití nebo 

d) disperzní pouţití. 

6.2 Významné cesty expozice: 

6.2.1 Expozice člověka: 

a) orální nebo 

b) dermální nebo 

c) inhalační. 

6.2.2 Expozice ţivotního prostředí: 

a) voda nebo 

b) vzduch nebo 

c) pevný odpad nebo 

d) pŧda. 

6.3 Prŧběh expozice: 

a) náhodná nebo vzácná anebo 

b) příleţitostná anebo 

c) neustálá nebo častá. 
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Příloha 4  Příloha VII nařízení REACH 

PŘÍLOHA VII 

STANDARDNÍ POŢADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO 

DOVÁŢENÉ V MNOŢSTVÍ 

1 TUNY NEBO VĚTŠÍM (1) 
Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace poţadované pro 

a) nezavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 aţ 10 tun; 

b) zavedené látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 1 aţ 10 tun a splňující kritéria v příloze III podle čl. 12 

odst. 1 

písm. a) a b) a 

c) látky vyráběné nebo dováţené v mnoţství 10 tun nebo větším. 

Poskytnou se veškeré další dostupné dŧleţité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace. 

Pro látky, které nesplňují kritéria přílohy III, platí pouze fyzikálně-chemické poţadavky stanovené v oddíle 7. 

Ve sloupci 2 této přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých je moţné poţadované standardní 

informace vynechat, nahradit jinými informacemi, poskytnout v jiné fázi nebo jinak upravit. Jsou-li splněny 

podmínky, za nichţ je podle sloupce 2 této přílohy moţné provést úpravy, ţadatel o registraci tuto skutečnost a 

dŧvody kaţdé změny jasně uvede v příslušných poloţkách registrační dokumentace. 

Kromě těchto zvláštních pravidel mŧţe ţadatel o registraci upravit poţadované standardní informace uvedené ve 

sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI s výjimkou oddílu 3 týkajícího se 

moţnosti upustit od zkoušek přizpŧsobených expozici látce. V tom případě rovněţ jasně uvede dŧvody kaţdého 

rozhodnutí upravit standardní informace v příslušných poloţkách registrační dokumentace s odkazem na 

příslušná zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v příloze XI (2). 

Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí všechny 

dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje z platných (Q)SAR a 

údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky in vivo u ţíravých látek v 

koncentracích nebo dávkách zpŧsobujících ţíravost 

se neprovádějí. Před provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii 

zkoušení. 

Pokud pro určité sledované vlastnosti nejsou poskytnuty informace z dŧvodŧ jiných, neţ jsou dŧvody uvedené 

ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s dŧvody jasně uvést. 
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7. INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY 

 

SLOUPEC 1 SLOUPEC 2 

 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

7.1 Stav látky při 20 °C 

a 101,3 kPa 

 

7.2 Bod tání nebo tuhnutí  
7.2 Studii není nutné provést pod hranicí –20 °C. 

7.3 Bod varu 7.3 Studii není nutné provést 

— pro plyny nebo 

— pro pevné látky, které tají při teplotách vyšších neţ 300 °C nebo se před 

dosaţením bodu varu rozkládají. V těchto případech je moţné odhadnout nebo 

změřit bod varu při sníţeném tlaku nebo 

— pro látky, které se rozkládají před dosaţením bodu varu (např. autooxidace, 

přeskupení, rozklad 

atd.). 

 

 

 

7.4 Relativní hustota  

 

7.4 Studii není nutné provést, je-li látka 

— stabilní pouze v roztoku v určitém rozpouštědle a hustota roztoku je 

podobná hustotě rozpouštědla. V těchto případech stačí uvést, zda je hustota 

roztoku vyšší nebo niţší neţ hustota rozpouštědla 

nebo 

— plyn. V tomto případě je nutné provést odhad na základě výpočtu 

z molekulové hmotnosti a zákonŧ ideálního plynu 

7.5 Tlak par 7.5 Studii není nutné provést, je-li bod tání vyšší neţ 300 °C. 

Je-li bod tání mezi 200 °C a 300 °C, postačuje mezní hodnota stanovená na 

základě měření nebo uznávanou metodou výpočtu 

7.6 Povrchové napětí 7.6 Studii je nutné provést, pouze pokud 

— lze na základě struktury povrchové napětí předpokládat nebo je lze předvídat 

nebo 

— je povrchové napětí ţádanou vlastností materiálu. 

Je-li rozpustnost ve vodě menší neţ 1 mg/l při 20 °C, není nutné zkoušku 

provést. 

 

7.7 Rozpustnost ve vodě 7.7 Studii není nutné provést, je-li látka 

— hydrolyticky nestálá při pH 4, 7 a 9 (poločas rozpadu kratší neţ 12 hodin) 

nebo 

— ve vodě snadno oxidovatelná. 

Jeví-li se látka ve vodě „nerozpustná―, provede se limitní zkouška aţ do limitu 

analytické metody. 

7.8 Rozdělovací koeficient n-

oktanol/voda 

 

7.8 Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku. Pokud 
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 zkoušku nelze provést (např. 

látka se rozkládá, má vysokou povrchovou aktivitu, během zkoušky silně 

reaguje nebo se nerozpouští ve 

vodě nebo oktanolu, nebo není moţné získat dostatečně čistou látku), uvede se 

vypočtená hodnota log 

P a podrobné údaje o metodě výpočtu. 

 

7.9 Bod vzplanutí 7.9 Studii není nutné provést, pokud 

— látka je anorganická nebo 

— látka obsahuje pouze prchavé organické sloţky s bodem vzplanutí nad 100 

°C pro vodné roztoky 

nebo 

— odhadovaný bod vzplanutí je nad 200 °C nebo 

— bod vzplanutí lze přesně předpokládat na základě interpolace ze stávajících 

popsaných materiálŧ. 

 

7.10 Hořlavost 7.10 Studii není nutné provést, 

— jedná-li se o pevnou látku s výbušnými nebo samozápalnými vlastnostmi. 

Tyto vlastnosti je vţdy 

nutné zváţit před posouzením hořlavosti nebo 

— pro plyny, je-li koncentrace hořlavého plynu ve směsi s netečnými plyny 

natolik nízká, ţe při smísení 

se vzduchem je koncentrace stále pod mezní hodnotou nebo 

— pro látky, které se samovolně zapalují při kontaktu se vzduchem. 

 

7.11 Výbušné vlastnosti 7.11 Studii není nutné provést, pokud 

— v molekule nejsou ţádné chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi nebo 

— látka obsahuje chemické skupiny s výbušnými vlastnostmi s obsahem 

kyslíku a vypočtená kyslíková 

bilance je méně neţ –200 nebo 

— organická látka nebo homogenní směs organických látek obsahuje chemické 

skupiny s výbušnými 

vlastnostmi, avšak energie exotermního rozkladu je méně neţ 500 J/g a začátek 

exotermního 

rozkladu je při teplotě niţší neţ 500° C, nebo 

— u směsí anorganických oxidantŧ (podtřída UN 5.1) s organickými materiály, 

koncentrace anorganického 

oxidantu je 

— niţší neţ 15 % hmotnostních, pokud patří do balící skupiny UN I (vysoká 

nebezpečnost) nebo II 

(střední nebezpečnost) 

— niţší neţ 30 % hmotnostních, pokud patří do balící třídy UN III (malá 

nebezpečnost).  

Poznámka: Nevyţaduje se zkouška šíření výbuchu ani zkouška citlivosti na 

detonační rázové vlny, je-li 

energie exotermního rozkladu niţší neţ 800 J/g. 

 

 

7.12 Bod samozápalu 7.12 Studii není nutné provést, 

— je-li látka výbušná nebo se samovolně zapaluje na vzduchu při pokojové 

teplotě nebo 

— pro kapaliny, které jsou na vzduchu nehořlavé, např. pokud mají bod 

vzplanutí nad 200 °C nebo 

— pro nehořlavé plyny nebo 

— pro pevné látky s bodem tání < 160 °C, nebo pokud předběţné výsledky 

vylučují vlastní zahřívání 

látky do 400 °C. 

 



50 

 

7.13 Oxidační vlastnosti 7.13 Studii není nutné provést, je-li látka 

— výbušná nebo 

— vysoce hořlavá nebo 

— organický peroxid nebo 

— neschopná exotermicky reagovat s hořlavými materiály, například na 

základě chemické struktury 

(např. organické látky, které neobsahují atomy kyslíku nebo halogenu a tyto 

prvky nejsou chemicky 

vázané na dusík nebo kyslík, nebo anorganické látky, které neobsahují atomy 

kyslíku nebo halogenu). 

Úplné zkoušky není nutné provádět pro pevné látky, pokud předběţná zkouška 

jednoznačně ukazuje, ţe 

testovaná látka má oxidační vlastnosti. 

Pokud neexistuje zkušební metoda k určení oxidačních vlastností plynných 

směsí, musí se vyhodnocení 

těchto vlastností provést metodou odhadu na základě srovnání oxidačního 

potenciálu plynŧ ve směsi 

s oxidačním potenciálem kyslíku ve vzduchu. 

 

7.14 Granulometrie 7.14 Studii není nutné provést, pokud se látka uvádí na trh nebo pouţívá v 

nepevném stavu nebo ve formě 

granulí. 
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8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 SLOUPEC 2 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

8.1 Koţní dráţdivost nebo 

leptavé účinky na kŧţi 

Posouzení této sledované 

vlastnosti zahrnuje tyto 

postupné kroky: 

1) posouzení dostupných 

údajŧ o účincích na 

člověka a zvířata, 

2) posouzení kyselé nebo 

alkalické rezervy, 

3) studie in vitro týkající se 

leptavých účinkŧ na 

kŧţi, 

4) studie in vitro týkající se 

koţní dráţdivosti. 

 

8.1 Kroky 3 a 4 není nutné provádět, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s 

leptavými účinky 

na kŧţi nebo dráţdící oči, nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě nebo 

— látka je klasifikována jako velmi toxická při styku s kŧţí nebo 

— studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje koţní dráţdivost aţ do mezní 

hodnoty dávky 

(2 000 mg/kg tělesné hmotnosti). 

 

8.2 Oční dráţdivost 

Posouzení této sledované 

vlastnosti zahrnuje tyto 

postupné kroky: 

1) posouzení dostupných 

údajŧ o účincích na 

člověka a zvířata, 

2) posouzení kyselé nebo 

alkalické rezervy, 

3) studie in vitro týkající se 

oční dráţdivosti. 

 

8.2 Krok 3 není nutné provést, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe jsou splněna kritéria pro klasifikaci jako látka s 

leptavými účinky 

na kŧţi nebo dráţdící oči, nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě 

8.3 Senzibilizace kŧţe 

Posouzení této sledované 

vlastnosti zahrnuje tyto 

postupné kroky: 

1) posouzení dostupných 

údajŧ o účincích na 

člověka, zvířata 

a alternativních údajŧ, 

2) zkoušky in vivo. 

8.4 Mutagenita 

 

8.4.1 Studie in vitro týkající 

se 

genové mutace u bakterií 

8.5 Akutní toxicita 8.5 

Studie není obecně nutné 

provést, pokud 

— je látka klasifikována 

jako látka s leptavými 

účinky na kŧţi. 

 

8.3 Krok 2 není nutné provést, pokud 

— dostupné informace naznačují, ţe by látka měla být klasifikována pro senzibilizaci 

kŧţe nebo 

leptavé účinky na kŧţi, nebo 

— látka je silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5) nebo 

— látka je hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě. 

Zkouška s vyšetřením lokálních mízních uzlin (Murine Local Lymph Node Assay 

(LLNA)) je první 

metodou, která se volí pro zkoušky in vivo. Pouze ve výjimečných případech by se 

měly pouţít jiné 

zkoušky. Pouţití jiné zkoušky se odŧvodní. 

 

8.4 V případě pozitivních výsledkŧ se zváţí další studie mutagenity. 

 

8.5.1 Orální cestou Studii není nutné provést, je-li k dispozici studie o akutní toxicitě 

inhalací (8.5.2). 
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 SLOUPEC 2 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

9.1 Toxicita pro vodní 

prostředí 

9.1.1 Zkoušky subakutní 

toxicity 

na bezobratlých 

(upřednostňuje se rod 

Daphnia) 

Ţadatel o registraci mŧţe 

místo zkoušek subakutní 

toxicity zváţit zkoušky 

chronické toxicity. 

9.1.2 Studie inhibice rŧstu 

vodních rostlin 

(upřednostňují se řasy) 

 

9.1.1 Studii není nutné provést, pokud 

— existují polehčující faktory, které naznačují, ţe toxicita pro vodní prostředí není 

pravděpodobná, 

například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, ţe by látka 

pronikla 

biologickými membránami nebo 

— je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na 

bezobratlých nebo 

— jsou k dispozici příslušné informace pro environmentální klasifikaci a označení. 

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rodu Daphnia (příloha IX, 

bod 9.1.5) se 

zváţí, je-li látka ve vodě málo rozpustná. 

9.1.2 Studii není nutné provést, existují-li polehčující faktory, které naznačují, ţe 

toxicita pro vodní prostředí 

není pravděpodobná, například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není-li 

pravděpodobné, ţe by látka pronikla biologickými membránami 

9.2 Rozklad 

9.2.1 Biotický 

9.2.1.1 Snadná biologická 

rozloţitelnost 

 

 

 

 

9.2.1.1 Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku. 

Poskytnou se veškeré další dŧleţité fyzikálně-chemické, toxikologické a 

ekotoxikologické informa 

 

. 
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Příloha 5  Příloha VIII nařízení REACH 

PŘÍLOHA VIII 
STANDARDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO DOVÁŽENÉ V MNOŽSTVÍ 

10 TUN NEBO VĚTŠÍM (1) 

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace poţadované pro všechny látky, které se vyrábějí 

nebo dováţejí v mnoţství 10 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c). Informace poţadované podle 

sloupce 1 této přílohy proto představují doplňkové informace k informacím vyţadovaným podle sloupce 1 

přílohy VII. Poskytnou se veškeré další dostupné dŧleţité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické 

informace. Ve sloupci 2 této přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých je moţné poţadované 

standardní informace vynechat, nahradit jinými informacemi, poskytnout v jiné fázi nebo jinak upravit. Jsou-li 

splněny podmínky, za nichţ je podle sloupce 2 této přílohy moţné provést úpravy, ţadatel o registraci tuto 

skutečnost a dŧvody kaţdé změny jasně uvede v příslušných poloţkách registrační dokumentace. 

Kromě těchto zvláštních pravidel mŧţe ţadatel o registraci upravit poţadované standardní informace stanovené 

ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI. V tom případě rovněţ jasně uvede 

dŧvody kaţdého rozhodnutí upravit standardní informace v příslušných poloţkách registrační dokumentace s 

odkazem na příslušná zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v příloze XI (2). 

Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí všechny 

dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje z platných (Q)SAR a 

údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky in vivo u ţíravých látek v 

koncentracích nebo dávkách zpŧsobujících ţíravost se neprovádějí. Před provedením zkoušek by měly být navíc 

k této příloze konzultovány další pokyny o strategii zkoušení. 

Pokud pro určité sledované vlastnosti nejsou poskytnuty informace z dŧvodŧ jiných, neţ jsou dŧvody uvedené 

ve sloupci 2této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s dŧvody jasně uvést. 

 

8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

8.1 Koţní dráţdivost  

8.1.1Koţní dráţdivost in 

vivo 

8.1.1 Studii není nutné provést, pokud 

— je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kŧţi nebo jako 

dráţdící kŧţi nebo 

— je látka silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5) nebo 

— je látka hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě nebo 

— je látka klasifikována jako velmi toxická při styku s kŧţí nebo 

— studie akutní toxicity dermální cestou nenaznačuje koţní dráţdivost aţ do 

mezní hodnoty dávky(2 000 mg/kg tělesné hmotnosti). 

8.2 Oční dráţdivost  

8.2.1 Oční dráţdivost in 

vivo 

8.2.1 Studii není nutné provést, je-li látka 

— klasifikována jako dráţdící oči s rizikem váţného poškození očí nebo 

— klasifikována jako látka s leptavými účinky na kŧţi a za předpokladu, ţe ji 

ţadatel o registraci klasifikoval 

jako látku dráţdící oči, nebo 

— silně kyselá (pH < 2,0) nebo zásaditá (pH > 11,5) nebo 

— hořlavá na vzduchu při pokojové teplotě. 
8.4 Mutagenita  

8.4.2 Studie in vitro týkající 

se cytogenity na buňkách 

savcŧ nebo mikronukleární 

studie in vitro 

8.4.2 Studii není obvykle nutné provést, 

— jsou-li k dispozici patřičné údaje ze zkoušky in vivo týkající se cytogenity 

nebo 

— je látka známa jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 nebo mutagenní 

kategorií 1, 2 nebo 3. 
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SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

8.4.3 Studie in vitro týkající 

se genetické mutace na 

buňkách savcŧ, pokud jsou 

výsledky v bodě 8.4.1 

přílohy VII a bodě 8.4.2 

přílohy VIII negativní. 

8.4.3 Studii není obvykle nutné provést, jsou-li k dispozici patřičné údaje ze 

spolehlivé zkoušky in vivo týkající 

se genetické mutace na savcích. 

 8.4 V případě pozitivního výsledku kterékoli studie genotoxicity v příloze VII 

nebo VIII se zváţí vhodné 

studie in vivo týkající se mutagenity. 
8.5 Akutní toxicita 8.5 Studie není obecně nutné provést, pokud 

— je látka klasifikována jako látka s leptavými účinky na kŧţi. 

Kromě orální cesty (8.5.1) se pro látky jiné neţ plyny k informacím uvedeným 

v bodech 8.5.2 a 8.5.3 

uvede alespoň ještě jedna další cesta. Výběr druhé cesty závisí na povaze látky 

a na pravděpodobné cestě expozice člověka. Pokud existuje pouze jedna cesta 

expozice, poskytnou se informace jen pro tuto cestu. 

8.5.2 Inhalací 8.5.2 Zkoušky inhalací jsou náleţité, je-li expozice člověka prostřednictvím 

inhalace pravděpodobná, přičemţ 

se zohlední tlak par látky nebo moţnost expozice aerosolŧm, částicím nebo 

kapénkám inhalovatelných rozměrŧ. 

8.5.3 Dermální cestou 8.5.3 Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud 

1) je inhalace látky nepravděpodobná a 

2) je pravděpodobný kontakt s kŧţí při výrobě nebo pouţívání a 

3) z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro 

značnou míru absorpce kŧţí. 



55 

 

 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

8.6 Toxicita po 

opakovaných 

dávkách 

 

8.6.1 Studie subakutní 

toxicity 

po opakovaných dávkách 

(28 dnŧ) u jednoho druhu, 

samec a samice, 

nejvhodnější 

zpŧsob podávání, 

s ohledem na moţnou 

cestu expozice člověka. 

8.6.1 Studii subakutní toxicity (28 dní) není nutné provést, pokud 

— je k dispozici spolehlivá studie subchronické (90 dnŧ) nebo chronické 

toxicity za předpokladu, ţe byl pouţit vhodný druh, dávka, rozpouštědlo a 

zpŧsob podávání, nebo 

— látka prochází okamţitým rozpadem a k dispozici jsou dostatečné údaje o 

produktech štěpení nebo 

— lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI. 

Vhodná cesta se vybere na tomto základě: 

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud 

1) je inhalace látky nepravděpodobná a 

2) je pravděpodobný kontakt s kŧţí při výrobě nebo pouţívání a 

3) z fyzikálně-chemických a toxikologických vlastností vyplývá potenciál pro 

značnou míru absorpce kŧţí. 

Zkoušky inhalací jsou náleţité, je-li expozice člověka prostřednictvím inhalace 

pravděpodobná, přičemţ 

se zohlední tlak par látky nebo moţnost expozice aerosolŧm, částicím nebo 

kapénkám inhalovatelných rozměrŧ. 

Studii subchronické toxicity (90 dnŧ) (příloha IX, bod 8.6.2) ţadatel o 

registraci navrhne, pokud frekvence a délka trvání expozice člověka naznačuje, 

ţe je vhodná dlouhodobější studie, a je splněna jedna z těchto podmínek: — 

jiné dostupné údaje naznačují, ţe látka mŧţe mít nebezpečnou vlastnost, kterou 

nelze odhalit studií subakutní toxicity, nebo 

— vhodně navrhnuté toxikokinetické studie zjistí hromadění látky nebo jejich 

metabolitŧ v určitých tkáních nebo orgánech, které by ve studii subakutní 

toxicity nebylo pravděpodobně odhaleno, které ale mŧţe po delší době 

expozice vést k nepříznivým účinkŧm. 

Další studie navrhne ţadatel o registraci nebo si je mŧţe vyţádat agentura v 

souladu s článkem 40 nebo 41 v případě, ţe 

— se nepodařilo určit NOAEL ve 28denní nebo 90denní studii, pokud příčinou 

nemoţnosti určit 

NOAEL nebyla nepřítomnost nepříznivých toxických účinkŧ, nebo 

— se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. váţné nebo těţké 

účinky) nebo 

— existují náznaky účinku, pro nějţ jsou dostupné dŧkazy nedostatečné pro 

toxikologický popis nebo pro charakterizaci rizika. V těchto případech mŧţe 

být rovněţ vhodnější provést zvláštní toxikologické 

studie, které mají prozkoumat tyto účinky (např. imunotoxicitu, neurotoxicitu); 

nebo 

— cesta expozice pouţitá v pŧvodní studii toxicity po opakovaných dávkách 

nebyla s ohledem na předpokládanou 

cestu expozice člověka vhodná a nelze provést extrapolaci mezi rŧznými 

cestami expozice 

nebo 

— existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. pouţití ve spotřebním 

zboţí, které vede k úrovním 

expozice, které se blíţí výši dávek, při nichţ lze předpokládat toxicitu pro 

člověka), nebo 

— ve 28denní nebo 90denní studii nebyly odhaleny účinky pozorované u látek 

se zjevně příbuznou molekulovou strukturou, jako má zkoumaná látka. 
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SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

8.7 Reprodukční toxicita  

8.7.1 Posouzení 

reprodukční/vývojové 

toxicity, jeden druh (OECD 

421 nebo 422), pokud 

neexistují dostupné 

informace o strukturně 

příbuzných látkách z 

odhadŧ (Q)SAR nebo z 

metod in vitro, ţe 

látka mŧţe být toxická pro 

rozvoj. 

8.7.1 Test reprodukční toxicity není nutné provést, pokud: 

— je látka známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající 

opatření k řízení rizik 

nebo 

— je látka známa jako mutagen pŧsobící na zárodečné buňky a byla provedena 

odpovídající opatření k řízení rizik nebo 

— lze vyloučit příslušnou expozici člověka v souladu s oddílem 3 přílohy XI 

nebo 

— je k dispozici pronatální toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.2) nebo 

dvougenerační reprodukční 

toxikologická studie (příloha IX, bod 8.7.3). 

Je-li o látce známo, ţe má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 

klasifikaci jako toxická 

pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují dostatečnou 

podporu pro podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky 

účinkŧ na plodnost. Zkoušky vývojové toxicity však musí být zváţeny. 

Je-li o látce známo, ţe zpŧsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro 

klasifikaci jako toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné 

údaje poskytují dostatečnou podporu pro podrobné 

posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. 

Zkoušky účinkŧ na plodnost však musí být zváţeny. 

V případě, ţe existují váţné obavy o moţných nepříznivých účincích na 

plodnost nebo vývoj, mŧţe ţadatel o registraci namísto screeningové studie 

navrhnout studii prenatální vývojové toxicity (příloha IX, bod 8.7.2) nebo 

dvougenerační studii reprodukční toxicity (příloha IX, bod 8.7.3). 

8.8 Toxikokinetika  

8.8.1 Posouzení 

toxikokinetického 

chování látky do té míry, 

kterou lze odvodit z 

příslušných dostupných 

informací 
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9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

9.1.3 Studie subakutní 

toxicity 

na rybách: ţadatel 

o registraci mŧţe místo 

zkoušek subakutní toxicity 

zváţit zkoušky chronické 

toxicity. 

9.1.3 Studii není nutné provést, pokud 

— existují polehčující faktory, které naznačují, ţe toxicita pro vodní prostředí 

není pravděpodobná, 

například je-li látka vysoce nerozpustná ve vodě nebo není pravděpodobné, ţe 

by látka pronikla 

biologickými membránami, nebo 

— je k dispozici studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na 

rybách. 

Zkoušky chronické toxicity uvedené v příloze IX se zváţí, pokud posouzení 

chemické bezpečnosti podle přílohy I naznačuje, ţe je nutné dále zkoumat 

účinky na vodní organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích 

posouzení chemické bezpečnosti. 

Studie chronické toxicity pro vodní prostředí provedená na rybách (příloha IX, 

bod 9.1.6) se zváţí, je-li látka ve vodě málo rozpustná. 

9.1.4 Zkoušky inhibice 

respirace 

aktivovaného kalu 

9.1.4 Studii není nutné provést, pokud 

— nedochází k emisím do čistíren odpadních vod nebo 

— existují polehčující faktory, které naznačují, ţe mikrobiální toxicita není 

pravděpodobná, například látka je vysoce nerozpustná ve vodě, nebo 

— se u látky zjistí, ţe je snadno biologicky rozloţitelná a pouţité koncentrace 

při zkoušce jsou v rozmezí koncentrací, jeţ lze předpokládat v přítoku do 

čistírny odpadních vod. 

Studii je moţné nahradit zkouškou inhibice nitrifikace, pokud dostupné údaje 

prokazují, ţe látka je pravděpodobně inhibitorem rŧstu nebo funkce 

mikroorganismŧ, zejména nitrifikačních bakterií. 

9.2 Rozklad 9.2 Další zkoušky rozkladu se zváţí, pokud posouzení chemické bezpečnosti 

podle přílohy I naznačuje, ţe je nutné dále zkoumat rozklad látky. Výběr 

vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti. 

9.2.2 Abiotický 
 

9.2.2.1Hydrolýzajako 

funkce pH 

9.2.2.1 Studii není nutné provést, je-li látka 

— snadno biologicky rozloţitelná nebo 

— ve vodě vysoce nerozpustná. 

9.3 Osud a chování 

v ţivotním prostředí 

 

9.3.1 Screening adsorpce 

nebo desorpce 

9.3.1 Studii není nutné provést, pokud 

— na základě fyzikálně-chemických vlastností látky lze předpokládat, ţe má 

malou schopnost adsorpce 

(např. látka má nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda), nebo 

— látka a její příslušné produkty rozkladu se rychle rozkládají. 
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Příloha 6  Příloha IX nařízení REACH  

PŘÍLOHA IX 

STANDARDNÍ POŢADAVKY NA INFORMACE PRO LÁTKY VYRÁBĚNÉ NEBO 

DOVÁŢENÉ V MNOŢSTVÍ 100 TUN NEBO VĚTŠÍM (1) 

U mnoţství uvedeného v této příloze musí ţadatel o registraci předloţit návrh a harmonogram splnění poţadavkŧ 

na informace podle této přílohy v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d). 

Ve sloupci 1 této přílohy jsou stanoveny standardní informace poţadované pro všechny látky, které se vyrábějí 

nebo dováţejí v mnoţství 100 tun nebo větším v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. d). Informace poţadované podle 

sloupce 1 této přílohy proto představují doplňkové informace k informacím vyţadovaným podle sloupce 1 příloh 

VII a VIII. Poskytnou 

se veškeré další dostupné dŧleţité fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické informace. Ve sloupci 

2 této přílohy je uveden seznam zvláštních pravidel, podle kterých mŧţe ţadatel o registraci navrhnout, ţe 

poţadované standardní informace vynechá, nahradí je jinými informacemi, poskytne je později nebo je jinak 

upraví. Jsou-li splněny podmínky, za nichţ je podle sloupce 2 této přílohy moţné navrhnout úpravy, ţadatel o 

registraci tuto skutečnost a dŧvody návrhu kaţdé změny jasně uvede v příslušných poloţkách registrační 

dokumentace. 

Kromě těchto zvláštních pravidel mŧţe ţadatel o registraci navrhnout úpravu poţadovaných standardních 

informací stanovených 

ve sloupci 1 této přílohy podle obecných pravidel uvedených v příloze XI. V tom případě rovněţ jasně uvede 

dŧvody kaţdého rozhodnutí navrhnout úpravy standardních informací v příslušných poloţkách registrační 

dokumentace s odkazem na příslušná zvláštní pravidla ve sloupci 2 či v příloze XI (2). 

Před provedením nových zkoušek k určení vlastností uvedených v této příloze se nejprve posoudí všechny 

dostupné údaje ze zkoušek in vitro, in vivo, historické údaje o účincích na člověka, údaje z platných (Q)SAR a 

údaje odvozené ze strukturně příbuzných látek (analogický přístup). Zkoušky in vivo u ţíravých látek v 

koncentracích nebo dávkách zpŧsobujících ţíravost 

se neprovádějí. Před provedením zkoušek by měly být navíc k této příloze konzultovány další pokyny o strategii 

zkoušení. 

Pokud se pro určité sledované vlastnosti navrhuje neposkytovat informace z dŧvodŧ jiných neţ jsou dŧvody 

uvedené ve sloupci 2 této přílohy nebo v příloze XI, je nutné tuto skutečnost spolu s dŧvody jasně uvést. 

7. INFORMACE O FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH LÁTKY 
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SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

7.15 Stálost v organických 

rozpouštědlech a určení 

příslušných produktŧ 

rozkladu 

Vyţaduje se pouze tehdy, 

povaţuje-li se stálost látky 

za rozhodující. 

 

7.15 Studii není nutné provést, pokud se jedná o anorganickou látku 

7.16 Disociační konstanta 7.16 Studii není nutné provést, pokud 

— je látka hydrolyticky nestálá (poločas rozpadu kratší neţ 12 hodin) nebo je 

ve vodě snadno oxidovatelná 

nebo 

— z vědeckých dŧvodŧ není moţné zkoušku provést, například pokud 

analytická metoda není dostatečně 

citlivá. 

 

7.17 Viskozita 

 

 

 

 

8. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

 8.4 Je-li výsledek některé ze studií in vitro genotoxicity podle přílohy VII 

nebo VIII pozitivní a nejsou-li 

k dispozici výsledky ze studie in vivo, ţadatel o registraci navrhne 

odpovídající studii in vivo týkající se 

genotoxicity u somatických buněk. 

Je-li k dispozici pozitivní výsledek studie in vivo somatických buněk, měla by 

se na základě všech 

dostupných údajŧ, včetně toxikokinetických dŧkazŧ, zváţit mutagenita v 

zárodečných buňkách. Není-li 

moţné učinit jasný závěr ohledně mutagenity v zárodečných buňkách, zváţí se 

další zkoumání. 

 

8.6 Toxicita po 

opakovaných 

Dávkách 

8.6.1 Studie subakutní 

toxicity po 

opakovaných dávkách 

(28 dnŧ) u jednoho druhu, 

samec a samice, 

nejvhodnější 

zpŧsob podávání, 

s ohledem na moţnou 

 

 

 

 

 

8.6.2 Studii subchronické toxicity (90 dní) není nutné provést, pokud 

— je k dispozici spolehlivá studie subakutní toxicity (28 dnŧ), která prokazuje 

závaţné toxické účinky 

podle kritérií pro klasifikaci látky jako R 48, u níţ zaznamenaná hodnota 

NOAEL-28 dnŧ při pouţití 

odpovídajícího faktoru nejistoty umoţňuje extrapolaci na NOAEL-90 dnŧ pro 
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cestu expozice člověka, 

pokud jiţ nebyla 

poskytnuta 

jako součást poţadavkŧ 

přílohy VIII nebo 

pokud se navrhují zkoušky 

podle bodu 8.6.2 této 

přílohy. V tomto případě 

se nepouţije oddíl 3 

přílohy 

XI. 

8.6.2 Studie subchronické 

toxicity 

(90 dnŧ) u jednoho druhu, 

hlodavec, samec a samice, 

nejvhodnější zpŧsob 

podávání, s ohledem na 

moţnou cestu expozice 

člověka. 

 

 

 

stejnou cestu expozice, 

nebo 

— je k dispozici spolehlivá studie chronické toxicity, pokud byl pouţit 

vhodný druh a zpŧsob podávání, 

nebo 

— látka prochází okamţitým rozpadem a jsou k dispozici dostatečné údaje o 

produktech štěpení (jak 

pro systemické účinky, tak i pro účinky v místě absorpce) nebo 

— je látka nereaktivní, nerozpustná a neinhalovatelná a neexistuje dŧkaz 

absorpce a toxicity při 

28denní „limitní zkoušce―, zejména pokud k expozici člověka dochází pouze 

v omezené míře. 

Vhodná cesta se vybere na tomto základě: 

Zkoušky dermální cestou jsou vhodné, pokud 

1) je pravděpodobný kontakt s kŧţí při výrobě nebo pouţívání a 

2) z fyzikálně-chemických vlastností vyplývá potenciál pro značnou míru 

absorpce kŧţí a 

3) je splněna jedna z těchto podmínek: 

— při zkoušce akutní dermální toxicity je pozorována toxicita niţší neţ při 

zkoušce orální toxicity 

nebo 

— při studiích koţní nebo oční dráţdivosti jsou pozorovány systemické 

účinky nebo jiné příznaky 

absorpce nebo 

— zkoušky in vitro naznačují významnou dermální absorpci nebo 

— u strukturně příbuzných látek je zjištěna značná dermální toxicita nebo 

pronikání kŧţí. 

Zkoušky inhalací jsou vhodné, pokud 

— je expozice člověka prostřednictvím inhalace pravděpodobná, přičemţ se 

zohlední tlak par látky 

nebo moţnost expozice aerosolŧm, částicím nebo kapénkám inhalovatelných 

rozměrŧ. 

Další studie navrhne ţadatel o registraci nebo si je mŧţe vyţádat agentura v 

souladu s článkem 40 

nebo 41 v případě, ţe 

— se nepodařilo určit NOAEL v 90denní studii, pokud příčinou nemoţnosti 

určit NOAEL nebyla nepřítomnost 

nepříznivých toxických účinkŧ, nebo 

— se jedná o toxicitu vyvolávající zvláštní obavy (např. váţné nebo těţké 

účinky), nebo 

— existují náznaky účinku, pro nějţ jsou dostupné dŧkazy nedostatečné pro 

toxikologický popis nebo 

pro charakterizaci rizika. V těchto případech mŧţe být rovněţ vhodnější 

provést zvláštní toxikologické 

studie, které mají prozkoumat tyto účinky (např. imunotoxicitu, 

neurotoxicitu), nebo 

— existuje zvláštní obava týkající se expozice (např. pouţití ve spotřebním 

zboţí, které vede k úrovním 

expozice, které jsou velmi blízké výši dávek, při nichţ lze předpokládat 

toxicitu pro člověka). 

 

 

8.7 Reprodukční toxicita  8.7 Studie není nutné provést, je-li látka 

— známa jako genotoxický karcinogen a byla provedena odpovídající 

opatření k řízení rizik nebo 

— známa jako mutagen pŧsobící na zárodečné buňky a byla provedena 

odpovídající opatření k řízení 

rizik nebo 

— málo toxikologicky aktivní (nezjistily se dŧkazy o toxicitě při dostupných 
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zkouškách), 

z toxikokinetických údajŧ lze dokázat, ţe nedochází k systemické absorpci 

příslušnými cestami expozice 

(např. koncentrace v plazmě nebo krvi jsou pod mezními hodnotami detekce 

při pouţití citlivé 

metody a nepřítomnosti látky a jejich metabolitŧ v moči, ţluči nebo 

vydechovaném vzduchu) 

a nedochází k ţádné nebo k ţádné významné expozici člověka. 

Je-li o látce známo, ţe má nepříznivé účinky na plodnost a splňuje kritéria pro 

klasifikaci jako toxická 

pro reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 60 a dostupné údaje poskytují 

dostatečnou podporu pro 

podrobné posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky účinkŧ na 

plodnost. Zkoušky vývojové 

toxicity však musí být zváţeny. 

Je-li o látce známo, ţe zpŧsobuje vývojovou toxicitu a splňuje kritéria pro 

klasifikaci jako toxická pro 

reprodukci kategorie 1 nebo 2: R 61 a dostupné údaje poskytují dostatečnou 

podporu pro podrobné 

posouzení rizik; v tom případě nebudou nutné zkoušky vývojové toxicity. 

Zkoušky účinkŧ na plodnost 

však musí být zváţeny. 

 

8.7.2 Studie prenatální 

vývojové 

toxicity, u jednoho druhu, 

nejvhodnější zpŧsob 

podávání, s ohledem na 

pravděpodobnou cestu 

expozice člověka (B.31 

nařízení Komise 

o zkušebních matodách, 

zmíněného v čl. 13 odst. 3, 

nebo OECD 414). 

 

8.7.2 Studie se nejprve provede u jednoho druhu. Rozhodnutí o provedení 

studie v tomto mnoţstevním 

rozmezí nebo v dalším u dalšího druhu by mělo být zaloţeno na výsledku 

první zkoušky a všech jiných 

příslušných údajŧ, které jsou k dispozici. 
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SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

8.7.3 Dvougenerační 

studie 

reprodukční toxicity, jeden 

druh, samec a samice, 

nejvhodnější zpŧsob 

podávání, s ohledem na 

pravděpodobnou cestu 

expozice člověka, pokud 

28denní nebo 90denní 

studie naznačují 

nepříznivé 

účinky na reprodukční 

orgány nebo tkáně. 

 

8.7.3 Studie se nejprve provede u jednoho druhu. Rozhodnutí o provedení 

studie v tomto mnoţstevním 

rozmezí nebo v dalším u dalšího druhu by mělo být zaloţeno na výsledku 

první zkoušky a všech jiných 

příslušných údajŧ, které jsou k dispozici. 

 

 

9. EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

9.1 Toxicita pro vodní 

prostředí 

 

9.1.5 Zkoušky chronické 

toxicity 

na bezobratlých 

(upřednostňuje 

se rod Daphnia) 

(pokud jiţ nebyly 

poskytnuty 

jako součást poţadavkŧ 

přílohy VII) 

 

9.1.6 Zkoušky chronické 

toxicity 

na rybách (pokud jiţ 

nebyly 

poskytnuty jako součást 

poţadavkŧ přílohy VIII) 

Informace se poskytnou 

pro jeden z bodŧ 9.1.6.1, 

9.1.6.2 nebo 9.1.6.3. 
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SLOUPEC 1 

STANDARDNÍ 

POŢADOVANÉ 

INFORMACE 

 

 

SLOUPEC 2 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ODCHYLKY OD SLOUPCE 1 

 

 

9.1.6.1 Zkouška toxicity u 

ryb 

v raných vývojových 

stadiích (FELS) 

 

9.1.6.2 Zkouška subakutní 

toxicity 

na rybích embryích 

a plŧdcích se ţloutkovým 

váčkem 

 

9.1.6.3 Rŧstová zkouška na 

nedospělých rybách 

9.1 Zkoušky chronické toxicity ţadatel o registraci navrhne, pokud posouzení 

chemické bezpečnosti podle 

přílohy I naznačuje, ţe je nutné dále zkoumat účinky na vodní 

organismy. Výběr vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické 

bezpečnosti 

9.2 Rozklad 

 

9.2.1 Biotický 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.2 Simulační zkoušky 

konečného 

Rozkladu v povrchových 

vodách 

 

9.2.1.3 Simulační zkoušky 

pŧdy 

(u látek s vysokým 

potenciálem 

adsorpce na pŧdu) 

 

9.2.1.4 Simulační zkoušky 

sedimentu 

(u látek s vysokým 

potenciálem adsorpce na 

sediment) 

 

9.2.3 Určení produktŧ 

rozkladu 

9.2 Další zkoušky biotického rozkladu ţadatel o registraci navrhne, pokud 

posouzení chemické bezpečnosti 

podle přílohy I naznačuje, ţe je nutné dále zkoumat rozklad látky a jejích 

produktŧ rozkladu. Výběr 

vhodných zkoušek závisí na výsledcích posouzení chemické bezpečnosti a 

mŧţe zahrnovat simulační 

zkoušky ve vhodných médiích (např. vodě, sedimentu nebo pŧdě). 

 

 

9.2.1.2 Studii není nutné provést, je-li látka 

— ve vodě vysoce nerozpustná nebo 

— snadno biologicky rozloţitelná 

 

 

9.2.1.3 Studii není nutné provést, je-li 

— látka snadno biologicky rozloţitelná nebo 

— přímá a nepřímá expozice pŧdy nepravděpodobná. 

 

 

 

9.2.1.4 Studii není nutné provést, je-li 

— látka snadno biologicky rozloţitelná nebo 

— přímá a nepřímá expozice sedimentu nepravděpodobná. 

 

 

 

9.2.3 Není-li látka snadno biologicky rozloţitelná 
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9.3 Osud a chování v 

ţivotním 

Prostředí 

 

9.3.2 Bioakumulace ve 

vodních 

druzích, přednostně u ryb 

 

9.3.3 Další informace o 

adsorpci 

nebo desorpci podle 

výsledkŧ studie 

vyţadované 

v příloze VIII 

 

 

 

 

9.3.2 Studii není nutné provést, pokud 

— má látka malý potenciál pro bioakumulaci (např. log Ko/v < 3) nebo malý 

potenciál proniknout 

biologickými membránami nebo 

— přímá a nepřímá expozice vodního prostředí není pravděpodobná. 

 

9.3.3 Studii není nutné provést, pokud 

— lze na základě fyzikálně-chemických vlastností látky předpokládat, ţe má 

malou schopnost adsorpce 

(např. látka má nízký rozdělovací koeficient oktanol/voda) nebo 

— se látka a její produkty rozkladu rychle rozkládají. 

 

9.4 Účinky na 

suchozemské 

Organismy 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 Subakutní toxicita 

u bezobratlých 

 

9.4.2 Účinky na pŧdní 

mikroorganismy 

 

9.4.3 Subakutní toxicita u 

rostlin 

 

9.4 Tyto studie není nutné provést, pokud přímá ani nepřímá expozice pŧdního 

prostředí není pravděpodobná. 

Při neexistenci údajŧ o toxicitě pro pŧdní organismy je moţné k posouzení 

nebezpečí pro pŧdní organismy 

pouţít metodu rovnováţné distribuce. Výběr vhodných zkoušek závisí na 

výsledcích posouzení 

chemické bezpečnosti. 

Zejména u látek s vysokým potenciálem adsorpce na pŧdu nebo u látek, které 

jsou vysoce perzistentní, 

ţadatel o registraci zváţí zkoušku chronické místo subakutní toxicity. 

 

 

 
10. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ A ANALÝZY 

Na poţádání se poskytne popis analytických metod pro příslušné sloţky ţivotního prostředí, u nichţ se 

studie prováděly s vyuţitím dotyčné analytické metody. Nejsou-li analytické metody k dispozici, je 

nutné tuto skutečnost odŧvodnit. 



 

 

Příloha 7  Chemikálie předregistrované společností BC MCHZ 

 


