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1.  ÚVOD 
 

Prostředí pracoviště skýtá pro zaměstnance různá nebezpečí. Člověk je na 

pracovišti vystaven působení různých rizikových faktorů pracovních podmínek jako jsou 

chemické látky, prach, hluk, vibrace a další, které mohou mít negativní vliv na jeho zdraví. 

Pro ochranu zdraví zaměstnanců, kteří jsou při práci exponováni rizikovým 

faktorům, je potřeba přijímat preventivní opatření pro sníţení rizika na přijatelnou míru. 

Dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 

V této diplomové práci je řešena problematika působení chemických látek na kůţi 

člověka. Zaměstnanci jsou vystaveni působení chemických látek – taţných emulzí, které 

jsou pouţívány u strojů taţení drátu na Jemné taţírně hutní společnosti. Na tomto 

pracovišti jsou v posledních dvaceti letech zaznamenány nemoci z povolání u citlivých 

jedinců a to podráţdění kůţe, ekzémy a jiná koţní onemocnění. Hlavním problémem této 

společnosti je ten, ţe chemické látky, které se tady pouţívají jsou tak specifické, ţe se 

dodnes nenašla ţádná vhodná alternativa. Proto se musí s těmito chemickými látkami 

počítat i ve vyhledávání a posouzení rizik a snaţit se zaměstnance manipulující s danými 

chemickými látkami co nejvíce ochránit. 

Cílem této diplomové práce je zpracovat návrh optimalizace ochrany zdraví při 

pracovní expozici chemickými látkami ve vybraném hutním provozu. Dle zjištění stavu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou navrţena technická, organizační a další 

opatření vedoucí ke sníţení zátěţe pracovníků chemickými látkami a tím ke zlepšení jejich 

pracovních podmínek a zdravotního stavu. 

S ohledem na citlivost údajů týkajících se problematiky chemických látek 

v pracovním prostředí, mimo jiné také pro ochranu osobních dat, je v textu pouţíván místo 

názvu firmy pojem „hutní společnost“.  
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Harmonizace norem a předpisů ČR s Evropskou unií 

 

V současné době se ČR dostává v oblasti omezování rizika nebezpečných 

chemických látek na úroveň poţadovanou legislativou Evropské unie. [1] 

Celý proces harmonizace byl zahájen v roce 1994. Příprava koncepce právní úpravy 

a její promítnutí do příslušných právních předpisů trvala téměř 3 roky. V roce 1998 byl 

přijat zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů. V roce 2000 skončila účinnost posledního z přechodných ustanovení, v 

současné době je zákon účinný v plném rozsahu. [1] 

V době zpracování byl zákon téměř z 90 % harmonizován s právní úpravou 

chemických látek Evropské unie. Přesto, ţe byl zákon několikrát novelizován, nepodařilo 

se úroveň harmonizace udrţet. [1] 

V krátké době od nabytí účinnosti zákona č. 157/1998 Sb. byl zpracován návrh 

nového zákona, který obsahově odpovídá poţadavkům Evropské unie. [1] 

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, představuje právní úpravu, která zahrnuje povinnosti obsaţené v 

hlavních směrnicích upravujících oblast chemických látek a přípravků. [1] 

Vývoj v Evropské unii však pokračuje dál. Evropská komise předloţila jiţ v roce 

2001 tzv. Bílou knihu o strategii pro budoucí politiku. Tento systém předpokládá zavedení 

nového systému registrace, hodnocení a omezování výroby a uţití chemických látek, tzv. 

REACH (Registration, Evaluation a Autorization of Chemicals). [1] 

Cílem je přenést odpovědnost za testování chemických látek a hodnocení jejich 

nebezpečnosti ze státních orgánů především na výrobce a dovozce, stanovit povinnosti 

průmyslovým uţivatelům z ostatních průmyslových odvětví, omezit výrobu a pouţívání 

velmi nebezpečných látek a zaměřit se na pouţití chemických látek s niţší mírou rizika. [1] 

Významný pokrok bude nahrazení stávající právní úpravy, která je jiţ velmi 

rozsáhlá a nepřehledná. [1] 

Změna právní úpravy Evropské unie je v současné době předmětem široké a velmi 

bouřlivé diskuze. Zamýšlené změny budou představovat zcela zásadní obrat v 

managementu chemických látek, především důsledné uplatnění zásady ekologické politiky 

– znečišťovatel platí. Nová právní úprava znamená zásadní předpracování legislativy v 
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oblasti chemických látek v ČR. Tyto změny bude nutné provést v horizontu několika let. 

[1] 

2.2 Současný stav legislativy v ČR 

 

V současné době byla ukončena poslední významná etapa transformace legislativy 

chemických látek v Evropě. Jejím základem je postupné přizpůsobení národní legislativy 

členských států EU současným poţadavkům na ochranu zdraví a ţivotního prostředí před 

negativním působením nebezpečných chemických látek a přípravků. [1] 

V lednu 2009 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o 

změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

(nařízení GHS). [1] 

Nařízení zavádí Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a označování 

nebezpečných látek a směsí v návaznosti na nařízení č. 1907/2006 (REACH). Stanoví 

pravidla pro klasifikaci chemických látek a směsí na základě jejich nebezpečných 

vlastností a nově stanoví pravidla pro označování a balení nebezpečných látek a směsí. [1] 

Nařízení GHS je završena dlouholetá snaha států EU o zjednodušení chemické 

legislativy a především o přímo účinnou právní úpravu, která zajistí jednotné uplatňování 

poţadavků na ochranu zdraví člověka a ţivotního prostředí před nebezpečnými účinky 

chemických látek. [1] 

Po nezbytném přechodném období (do poloviny roku 2015) budou účinná obě dvě 

základní nařízení ES, tedy i nařízení ES č. 1907/2006 REACH v plném rozsahu a tím bude 

právní úprava chemických látek kompletní. [1] 

Do té doby v oblasti klasifikace, balení a označování platí dosavadní právní úprava, 

konkrétně v ČR zákon č. 356/2003 Sb., v platném znění. [1] 

 

V ČR je základním právním předpisem, navazujícím na tuto oblast, zákon č. 

356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho poslední novelizace nabyla účinnosti 1. 

listopadu 2008. Úplné znění zákona bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 440/2008 Sb. 

[1] 
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Důvodem změn zákona byla nutnost reagovat na aktuální změny příslušných 

právních předpisů ES v oblasti chemických látek a přípravků, které mají přispět ke zvýšení 

chemické bezpečnosti při uvádění nebezpečných chemických látek, přípravků a předmětů 

na trh a při jejich pouţívání. [1] 

V novele bylo nutné zajistit zrušení částí zákona, týkajících se registrace 

chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a 

ţivotní prostředí, oznamování nebezpečných látek a vedení jejich evidence, upravené 

přímo nařízením REACH. Také většina základních pojmů byla zrušena, protoţe nezbytné 

definice jiţ obsahuje nařízení REACH. Naopak ke změně definic nebezpečných vlastností 

látek zatím nedochází, tato část bude vypuštěna aţ v novém znění zákona, které bude 

zveřejněno po nabytí účinnosti nařízení GHS v plném rozsahu. [1] 

Bez výraznějších změn zůstávají zatím povinnosti v oblasti klasifikace, balení a 

označování chemických látek. Po uběhnutí přechodného období stanoveného v nařízení 

GHS bude dokončen nový zákon o chemických látkách, který bude zahrnovat pouze ty 

oblasti, které nejsou předmětem přímo účinné právní úpravy. Jde zejména o právní 

zakotvení správné laboratorní praxe a především výkon státní správy, včetně sankcí za 

porušení povinností stanovených právní úpravou. [1] 

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení REACH a nařízení č. 440/2008 bylo 

třeba také provést odpovídající změny prováděcích předpisů. Většina vyhlášek byla 

zákonem zrušena. [1] 

Změny legislativy ES v oblasti chemických látek si vyţádají také úpravy 

souvisejících právních předpisů jak na národní úrovni, tak ES. Jde například o změny 

legislativy upravující prevenci závaţných havárií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

výrobkovou oblast, částečně se dotkne i oblasti nebezpečných odpadů a dalších. [1] 

 

2.3 Nařízení REACH 

 

Základním právním předpisem, přímo účinným na území EU, je nařízení 

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

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, 
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nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. [1] 

Nařízení se vztahuje na výrobu, dovoz, uvádění na trh a pouţívání chemických 

látek samotných i jako součást přípravků nebo předmětů. Účelem nařízení je zajistit volný 

pohyb chemických látek na vnitřním trhu ES. Uplatňuje se zde zásada, ţe povinností 

výrobců, dovozců a uţivatelů látek je zajistit, aby výroba, dovoz, uvádění na trh a 

pouţívání těchto látek neohroţovaly zdraví člověka a ţivotního prostředí. [1] 

Chemické látky, které se vyrábějí nebo dováţejí v mnoţství větším neţ 1 t/r 

samotné nebo jako sloţky přípravků nebo součásti předmětů, se registrují v Evropské 

agentuře pro chemické látky. [1] 

Při registraci je poţadována technická dokumentace, která zahrnuje údaje 

specifikované v přílohách nařízení REACH. Součástí této dokumentace pro látky vyráběné 

nebo dováţené v mnoţství větším neţ 10 t/r je také zpráva o bezpečnosti chemické látky. 

Hodnocení nebezpečnosti musí zahrnovat všechny způsoby pouţití látky identifikované 

výrobcem nebo dovozcem, které se stanou součástí expozičního scénáře. [1] 

Osoba zodpovědná za uvedení nebezpečné látky nebo přípravku na trh je povinna 

poskytnout odběrateli, který je následným uţivatelem nebo distributorem chemické látky 

nebo přípravku bezpečnostní list, jehoţ přílohou musí být expoziční scénář obsahující 

určená pouţití látky. [1] 

 

2.4 Nařízení GHS 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 bylo zveřejněno v 

Úředním věstníku Evropské unie dne 31. prosince 2008. [1] 

Nařízení GHS vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009. [1] 

Toto nařízení zavádí Globální harmonizovaný systém klasifikace, balení a 

označování nebezpečných látek a směsí (GHS) v návaznosti na nařízení (ES) č. 1907/2006 

(REACH). [1] 

Nařízení GHS stanoví pravidla pro klasifikaci látek a směsí jako nebezpečných a 

pravidla pro označování a balení nebezpečných látek a směsí. Vychází ze stávajících 
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právních předpisů v oblasti chemický látek a vytváří nový systém klasifikace a označování 

nebezpečných látek a směsí tím, ţe v EU zavádí mezinárodní kritéria pro klasifikaci a 

označování nebezpečných látek a směsí systému GHS. [1] 

Nařízení GHS má zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a ţivotního 

prostředí a volný pohyb látek a směsí prostřednictvím harmonizace kritérií pro klasifikace 

látek a směsí a pravidel pro označování a balení nebezpečných látek a směsí. [1] 

Stávající systém EU a GHS jsou koncepčně obdobné. Oba systémy zahrnují 

klasifikaci, balení a informování o nebezpečnosti pomocí označení a bezpečnostních listů. 

Nařízení GHS nahrazuje směrnici Rady 67/548/EHS o klasifikaci, balení a označování 

nebezpečných látek a směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o klasifikaci, 

balení a označování nebezpečných přípravků. [1] 

Do 1. prosince 2010 se chemické látky klasifikují, označují a balí podle směrnice 

67/548/EHS. To znamená, ţe se látky do 1. prosince 2010 klasifikují, označují a balí v 

souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [1] 

Po 1. prosinci 2010 se látky klasifikují, označují a balí výhradně podle nařízení 

GHS. V období od 20. ledna 2009 do 1. prosince 2010 platí přechodné období pro 

klasifikaci, balení a označování látek. To znamená, ţe v tomto období je klasifikace, 

označování a balení látek podle nařízení GHS dobrovolné. Od 1. prosince 2010 do 1. 

června 2015 se látky klasifikují jak podle směrnice 67/548/EHS, tak podle nařízení GHS, 

ale balí se a označují pouze podle nařízení GHS. Po 1. červnu 2015 se klasifikace, 

označování a balení látek provádí výhradně podle nařízení GHS. [1] 

 

2.5 Nařízení CLP 

 

CLP neboli nařízení CLP je nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, které upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje 

nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a uplatňuje 

se ve všech státech Evropské unie. [3] 

Ne všechna ustanovení nařízení CLP budou závazná ihned po vstupu nařízení v 

platnost. V přechodných ustanoveních jsou uvedena tři zásadní data, která ovlivňují 

klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí: 

1. 20. ledna 2009,  
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2. 1. prosince 2010 a  

3. 1.června 2015. [3] 

Povinnosti, které je k těmto datům nutné splnit, včetně změn v bezpečnostních 

listech, a stejně tak i jejich vztah ke lhůtám uvedeným v nařízení REACH jsou znázorněny 

na obrázku 1. [3] 

 

 

 

Obrázek 1: Lhůty změn podle Nařízení REACH[3] 

 

Klasifikace látky nebo směsi vyjadřuje druh a závaţnost nebezpečnosti této látky 

nebo směsi, tj. její potenciál poškozovat lidi nebo ţivotní prostředí. Nařízení CLP, stejně 

jako směrnice DSD a DPD uvádějí kritéria, na jejichţ základě se stanoví, zda je látka nebo 

směs náleţitě klasifikována. [3] 

Chemické látky uváděné na trh musí být klasifikovány pomocí jednoho nebo obou 

z následujících přístupů:  

 pouţití harmonizovaných klasifikací;  

 stanovení vlastní klasifikace na základě daných kritérií  
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U směsí musí být vţdy stanovena vlastní klasifikace, tzn. musí být posouzeno, zda 

splňují kritéria pro klasifikaci. Při takovém posuzování musí být vzaty v úvahu veškeré 

dostupné harmonizované klasifikace látek, které jsou ve směsi obsaţeny. [3] 

Obecně jsou výrobci, dovozci a následní uţivatelé látek a směsí, které jsou uváděny 

na trh, povinni ověřit, zda splňují kritéria pro klasifikaci, a to nezávisle na mnoţství dané 

látky nebo směsi. [3] 

Výrobci, dovozci a následní uţivatelé musí sledovat nejnovější vědecké či 

technické informace, které by mohly změnit klasifikaci a označení kterékoli látky nebo 

směsi, kterou dodávají. [3] 

Objeví-li se nové informace, stávající klasifikace musí být přezkoumány. Pokud se 

mění klasifikace, musí být ve lhůtě stanovené nařízením CLP adekvátně aktualizovány 

také štítky. Agentuře ECHA musí být také oznámeny všechny změny v klasifikaci a 

označení látky (ale nikoliv směsi). [3] 

Na následujícím obrázku 2 je uveden postup, který musí výrobce, dovozce nebo 

následný uţivatel dodrţet, jakmile má k dispozici nové informace o nebezpečnosti pro 

svou látku či směs. [3] 
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Obrázek 2: Co dělat s novými informacemi o nebezpečnosti[3] 

 

Dodavatel shromaţďuje a uchovává veškeré dostupné informace, které pouţil pro 

stanovení klasifikace a k označení látky nebo směsi. Tyto informace je třeba uchovávat po 

dobu nejméně 10 let poté, co danou látku nebo směs naposledy dodal. [3] 

 

Dodavatel musí označit své látky nebo směsi v souladu s pravidly nařízení CLP 

dříve, neţ je uvede na trh. Štítek má informovat kaţdého, kdo s touto chemickou látkou 

manipuluje, o její nebezpečnosti. Dodavatel také musí svým zákazníkům v průmyslovém 
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dodavatelském řetězci poskytnout bezpečnostní listy, jedná-li se o nebezpečné látky a 

směsi. [3] 

Nařízení CLP určuje obsah štítku a způsob, jakým mají být jednotlivé prvky 

označení organizovány. Přechodná ustanovení uvádějí, v jakém případě existuje povinnost 

označovat v souladu s pravidly nařízení CLP a kdy se nadále uplatňuje označování 

v souladu se směrnicí DSD nebo DPD. [3] 

Informace vyţadované na štítku podle nařízení CLP zahrnují: 

 jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele/dodavatelů látky 

nebo směsi;  

 jmenovité mnoţství látky nebo směsi v balení přístupném široké 

veřejnosti (pokud toto mnoţství není uvedeno na jiné části balení);  

 identifikátory výrobku a  

 případně také výstraţné symboly nebezpečnosti, signální slova, 

standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující 

informace, kterými mohou být informace vyţadované jinými právními předpisy, 

například právními předpisy, které se týkají biocidních látek, pesticidů nebo 

čistících prostředků. [3] 

Protoţe klasifikace látky nebo směsi můţe mít za následek, ţe se budou prvky 

označení jako signální slova, výstraţné symboly nebezpečnosti, standardní věty o 

nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení opakovat nebo bude těchto prvků příliš 

mnoho, byla k omezení právě takového opakování nebo nadbytku prvků označení 

vytvořena pravidla priority. [3] 

Na obrázku 3 je příklad štítku, který zahrnuje informace vyţadované jinými 

právními předpisy. [3] 
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Obrázek 3: Příklad štítku, který zahrnuje informace vyţadované jinými právními předpisy[3] 

 

Nové výstraţné symboly nebezpečnosti na chemických výrobcích 

 

Jak je uvedeno v tabulce 1, barva pozadí a orámování, stejně jako umístění čtverce, 

se v nařízení CLP v porovnání se směrnicí o nebezpečných látkách (DSD) obvykle 

změnily. [3] 

Tabulka 1: Porovnání výstraţných symbolů dle staré a nové směrnice[3] 

Tento symbol například označuje 

oxidující látku nebo přípravek (= směs) 

podle směrnice DSD… 

…a tento symbol nebezpečnosti 

označuje oxidující látku nebo směs podle 

nařízení CLP. 

  

Jak je uvedeno na nákresu níţe, na výměnu symbolu za jiný symbol se vztahují 

další změny:     
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Zvláštní situace při označování a balení 

 

Na některé druhy obalů můţe být obtíţné umístit označení. Nebezpečné látky a 

směsi mohou být také zabaleny v několika vrstvách a navíc je moţné, ţe musí splňovat 

poţadavky na označování podle nařízení CLP i poţadavky pro přepravu. Pokud látka nebo 

směs vykazuje určité druhy nebezpečnosti, musí být opatřeny hmatatelnými výstrahami 

nebezpečnosti a uzávěry odolnými proti otevření dětmi. [3] 

V případě látek a směsí obsaţených v balení, které je malé (běţně menší neţ 125 

ml) nebo se těţko označuje z jiných důvodů, uděluje nařízení CLP výjimky z běţných 

poţadavků označování. Tyto výjimky umoţňují dodavateli vynechat standardní věty o 

nebezpečnosti a/nebo pokyny pro bezpečné zacházení nebo symboly z prvků označování, 

které se běţně vyţadují na základě nařízení CLP v případě klasifikace látky nebo směsi pro 

nebezpečnost uvedenou v bodě1.5 přílohy I nařízení CLP. [3] 

Pokud se látky nebo směsi dodávají široké veřejnosti, na obal se v případě, ţe tyto 

látky nebo směsi představují určitou nebezpečnost nebo obal obsahuje methanol nebo 

dichlormethan, umísťují uzávěry odolné proti otevření dětmi a/nebo hmatatelná 

varování. Přehled různých druhů nebezpečnosti, na základě kterých se umísťují uzávěry 

odolné proti otevření dětmi nebo hmatatelná varování, jsou uvedeny v tabulce 2.[3] 

Tabulka 2: Přehled druhů nebezpečnosti, na základě kterých se umísťují uzávěry odolné proti 

otevření dětmi nebo hmatatelná varování[3] 

Kritéria nebezpečnosti 
Uzávěry odolné 

proti otevření dětmi 

Hmatatelná 

varování 

Akutní toxicita (kategorie 1 aţ 3)   

Akutní toxicita (kategorie 4)      

STOT SE jednorázová expozice (kategorie 

1)  
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STOT SE jednorázová expozice (kategorie 

2)  

   

STOT RE opakovaná expozice (kategorie 1)    

STOT RE opakovaná expozice (kategorie 2)     

Ţíravost pro kůţi (kategorie 1A, 1B a 1C)    

Senzibilizace dýchacích cest (kategorie 1)      

Nebezpečnost při vdechnutí (kategorie 1)*    

Neplatí pro aerosoly a látky a směsi 

v nádobkách vybavených rozprašovačem.  

   

Nebezpečnost při vdechnutí (kategorie 1)    

Mutagenita v zárodečných buňkách 

(kategorie 2)  

   

Karcinogenita (kategorie 2)      

Toxicita pro reprodukci (kategorie 2)      

Hořlavé plyny (kategorie 1 a 2)      

Hořlavé kapaliny (kategorie 1 a 2)      

Hořlavé tuhé látky (kategorie 1 a 2)      

Poznámka 1. Toto ustanovení se nevztahuje na aerosoly, které jsou 

klasifikovány a označovány pouze jako „extrémně hořlavé aerosoly“ nebo „hořlavé 

aerosoly“.  

  

Nařízení CLP stanoví nová pravidla pro situace, kdy je obal nebezpečných látek 

nebo směsí sloţen z vnějšího, vnitřního a případně také vloţeného obal. [3] 

Obecným pravidlem je, ţe pokud je označení na vnějším obalu v zásadě předmětem 

pravidel pro přepravu i pravidel podle nařízení CLP, označení nebo značení v souladu 

s právními předpisy o přepravě je dostačující a označení podle nařízení CLP nemusí být 

uvedeno. Podobně také pokud se výstraţný symbol nebezpečnosti vyţadovaný podle 

nařízení CLP týká stejné druhu nebezpečnosti jako v pravidlech pro přepravu 
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nebezpečných věcí, příslušný výstraţný symbol nebezpečnosti vyţadovaný tímto 

nařízením nemusí být na vnějším obalu uveden. [3] 

Podle nařízení CLP by měly být látky a směsi uváděné na trh dobře identifikovány. 

Dodavatel se však můţe obávat, ţe uvedení chemické identity jedné nebo více látek 

obsaţených ve směsi (směsích) na štítku nebo v bezpečnostním listu ohroţuje práva na 

jeho duševní vlastnictví. V takových případech umoţňuje nařízení CLP předloţit ţádost o 

pouţití alternativního chemického názvu. Postupy při vytváření ţádosti o alternativní 

chemický název se mohou lišit.  [3] 

 Před 1. červnem 2015, kdy směs ještě nebyla klasifikována, 

označena a balena podle nařízení CLP, kaţdá ţádost o pouţití alternativního 

chemického názvu se vykonává podle ustanovení směrnice DPD. Ţádost se 

předkládá příslušnému orgánu členského státu. Pokud je ţádost schválena do 1. 

června 2015, schválený alternativní chemický název se můţe také pouţívat po 1. 

červnu 2015.  

 Pokud je směs klasifikována, označena a balena podle nařízení CLP 

jiţ před 1. červnem 2015, příslušná ţádost se vykonává podle nařízení CLP. Ţádost 

se předkládá agentuře, a nikoli příslušnému orgánu členského státu. Kaţdá ţádost 

schválená agenturou se uplatňuje ve všech členských státech EU. [3] 

Bezpečnostní listy 

 

V kontextu nařízení CLP bude aktualizace bezpečnostního listu vyţadována, 

pokud:  

 se látka nebo směs, která jiţ byla klasifikována podle směrnice 

DSD / DPD, klasifikuje, označuje a balí podle nařízení CLP. Je-li pro takovou 

látku vydán bezpečnostní list před 1. prosincem 2010 nebo pro takovou směs před 

1. červnem 2015, do bezpečnostního listu se začlení nová klasifikace podle nařízení 

CLP i obě klasifikace podle směrnic DSD / DPD včetně veškerých specifických 

koncentračních limitů nebo M-faktorů pro látky; 

 jsou k dispozici nové poznatky o nebezpečnosti;  

 jsou látky nebo směsi, které podle směrnice DSD / DPD nebyly 

klasifikovány jako nebezpečné, ale nyní jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo 

obsahují jednu či více látek, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví či 
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ţivotní prostředí v mnoţství nad stanoveným prahem ≥ 1 % hmotnostní pro 

neplynné směsi a ≥ 0,2 % objemové pro plynné směsi.  [3] 

Oznámení k seznamu klasifikací a označení 

 

Kdo je povinen podat oznámení? 

 

Látku musíte oznámit do seznamu klasifikací a oznámení (K&O), který vede 

agentura ECHA, v případech, kdy uvádíte látku na trh a jste buď: 

 výrobce látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení 

REACH, nebo 

 dovozce látky, na kterou se vztahuje registrace podle nařízení 

REACH, nebo 

 výrobce nebo dovozce látky, která je klasifikována jako 

nebezpečná bez ohledu na mnoţství, nebo 

 dovozce směsi, která obsahuje látku, jeţ je klasifikována jako 

nebezpečná a je obsaţena v koncentraci převyšující příslušný koncentrační limit, 

coţ má za následek, ţe směs je podle nařízení CLP klasifikována jako nebezpečná, 

nebo  

 dovozce předmětu obsahujícího látky, které podléhají registraci 

podle článku 7 nařízení REACH. [3] 

Výhradní zástupce nebo dovozce – kdo má podat oznámení? 

Výhradní zástupci mohou předloţit informace potřebné k oznámení k seznamu v 

rámci registrační dokumentace podle nařízení REACH. Nejsou však oprávněni předloţit 

oznámení k seznamu jménem výrobce ze třetí země. Pokud provozovatelé ze třetích zemí 

nechtějí z důvodu zachování důvěrnosti sdělit sloţení svých látek nebo směsí svým 

dovozcům z EU, mohou pověřit jednoho z těchto dovozců, aby jménem ostatních dovozců 

podal oznámení (skupinové oznámení). V takovém případě by veškeré důvěrné informace 

potřebné k oznámení získal pouze vybraný dovozce. Takovým dovozcem by mohl být také 

výhradní zástupce, který jiţ byl jmenován pro účely registrace podle nařízení REACH: z 

výhradního zástupce se můţe stát dovozce tím, ţe je mu poskytnut vzorek příslušných 

látek nebo směsí, čímţ se stane odpovědným za dovoz, včetně bezpečného zacházení s 

dováţenou látkou nebo směsí. [3] 
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Kaţdé oznámení by mělo obsahovat: 

 jméno a kontaktní údaje oznamovatele, 

 identifikaci látek, včetně názvu a dalších identifikačních údajů, 

informace týkající se molekulárního a strukturního vzorce, sloţení, povahu a 

mnoţství přídatných látek, 

 klasifikaci látky podle kritérií CLP,  

 důvod pro „neoznámení” v případě, ţe látka je klasifikována v 

některých, nikoli však všech třídách nebezpečnosti nebo členěních, s uvedením, zda 

se tak děje z důvodu  

o nedostatku údajů,  

o neprůkazných údajů či  

o údajů, které jsou průkazným důvodem pro neprovedení 

klasifikace,  

 specifické koncentrační limity nebo případně multiplikační faktory, 

včetně odůvodnění jejich stanovení, a 

 prvky označení, včetně výstraţných symbolů nebezpečnosti, 

signálních slov, standardních vět o nebezpečnosti a doplňujících standardních vět o 

nebezpečnosti. [3] 

Důvěrnost názvů IUPAC 

Při oznamování látky do seznamu K&O mohou společnosti za určitých podmínek 

zachovat její název IUPAC jako důvěrný. Název IUPAC lze povaţovat za důvěrný, a 

nemusí být tedy v seznamu K&O uváděn, u těchto látek: 

 nezavedené látky,  

 látky pouţívané k jednomu či několika z těchto účelů: 

o jako meziprodukty, 

o ve vědeckém výzkumu a vývoji, nebo 

o ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a postupy.  

S cílem zachovat důvěrnost názvu IUPAC se vyţaduje, aby společnosti ve své 

dokumentaci v nástroji IUCLID uvedly:  
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1. Zdůvodnění včetně jasného údaje, zda je příslušná látka povaţována 

za nezavedenou látku, zda jde o látku pouţívanou jako chemický meziprodukt, ve 

vědeckém výzkumu a vývoji nebo ve výzkumu a vývoji zaměřeném na výrobky a 

postupy.  

2. Alternativní název, který agentura ECHA pouţije pro zveřejnění 

informací. [3] 

Takováto označení důvěrnosti lze provádět pouze v nástroji IUCLID 5, návod je 

uveden v části 12 Příručky k podání údajů. 

Za označení důvěrnosti v seznamu K&O  se neúčtuje ţádný poplatek.  

Alternativní název pro zveřejnění, který je uveden v oznámení K&O, nelze 

automaticky pouţít pro jiné účely. O pouţití alternativního názvu látky obsaţené ve směsi 

v bezpečnostním listě nebo na štítku je nutné patřičně zaţádat.  

Oznámení lze podat pouze elektronicky prostřednictvím portálu REACH-IT na 

internetových stránkách agentury ECHA. [3] 

2.6 Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) 

je speciální agentura Evropské unie, která je zodpovědná za implementaci nové evropské 

politiky v oblasti regulace chemických látek (REACH) a sídlí v Helsinkách. [3] 

ECHA zahájila svou práci 1. června 2007. Jejím prvním výkonným ředitelem se 

stal Geert Dancet. V současnosti má kolem 400 zaměstnanců. [3] 

Tato agentura zajišťuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek, aby tyto postupy byly v celé Evropské unii stejné. Tyto postupy vyplývající z 

nařízení REACH mají poskytovat další informace o chemických látkách, aby bylo jejich 

pouţívání bezpečné a aby byla zajištěna konkurenceschopnost evropského průmyslu. [3] 

Agentura při svém rozhodování zohledňuje nejlepší dostupné vědecké a technické 

údaje a informace a sociálně-ekonomické informace. Rovněţ poskytuje informace o 

chemických látkách a technické a vědecké poradenství. Prostřednictvím posuzování a 

schvalování návrhů zkoušek bude minimalizovat zkoušky na zvířatech. [3] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/REACH
http://cs.wikipedia.org/wiki/Helsinki
http://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervna
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Geert_Dancet&action=edit&redlink=1
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2.6.1 Poslání ECHA 

Evropská agentura pro chemické látky má podle příslušné směrnice:  

 zajistit činnosti k naplnění REACH po vědecké, technické i administrativní 

stránce 

 spravovat databáze informací 

 zajistit kontaktní místo pro registrace chemických látek 

 poskytovat členským státům a orgánům EU vědecké a technické poradenství 

týkající se chemických látek 

 zpřístupňovat informace o chemických látkách veřejnosti[3] 

2.6.2 Organizační struktura ECHA 

Evropská agentura pro chemické látky zahrnuje následující orgány:  

 správní rada - zodpovědná za finanční plán a pracovní program ECHA 

 výkonný ředitel - zodpovědný za kaţdodenní řízení ECHA, předkládá 

zprávy správní radě 

 sekretariát - zajišťuje podporu výborů a fóra, vytváří podmínky pro 

registraci a evaluaci chemikálií, zajišťuje správu databází a poskytování informací; 

 výbor členských států - předkládá nominace chemických látek 

„vzbuzujících velmi velké obavy“ pro proceduru autorizace 

 výbor pro hodnocení rizik - zodpovídá za stanoviska k hodnocení 

chemických látek, k ţádostem o povolení či k omezení látek a k návrhům pro 

klasifikaci a označování chemických látek 

 výbor pro socioekonomickou analýzu - zajišťuje stanoviska k ţádostem o 

povolení či k návrhům na omezení chemických látek 

 fórum - zajišťuje informovanost o prosazování nařízení 

 odvolací senát - rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutím agentury[3] 

2.7 Výkon státní správy v oblasti nebezpečných 

chemických látek v ČR 

Vzhledem k tomu, ţe většina právních předpisů v oblasti nebezpečných 

chemických látek bude v krátké době upravena přímo účinnými předpisy ES, byla 

výrazně rozšířena hlava IX zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/REACH
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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Součástí národní právní úpravy je v plném rozsahu výkon státní správy, ale i 

stanovení sankcí za porušení povinností stanovených nařízeními ES a zákonem. [1] 

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsaţených v přípravcích a 

v předmětech na trh, uvádění přípravků na trh vykonávají: 

 Ministerstvo ţivotního prostředí 

 Ministerstvo zdravotnictví 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Česká inspekce ţivotního prostředí 

 krajské hygienické stanice 

 celní úřady[1] 

Popisy jednotlivých činností orgánů státní správy jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

2.8 Právní rámec v ČR 

Problematiku profesionální expozice zaměstnanců chemickým látkám a s ní 

související otázky řeší v naší zemi následujících právní předpisy: 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy tj. vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a je základním právním předpisem 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (BOZP). 

Problematiku BOZP řeší část pátá (§ 101 - § 108). Jsou zde stanoveny povinnosti 

zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců ve vztahu k předcházení ohroţení ţivota 

a zdraví při práci. [12] 

Pro zaměstnavatele vyplývá ze zákoníku práce řada úkolů, z nichţ bych 

zdůraznila zejména následující: 

 zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem 

na rizika moţného ohroţení jejich ţivota a zdraví, 

 vytvářet bezpečné a zdraví neohroţující pracovní prostředí a 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) a přijímáním opatření k předcházení rizikům, 
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 soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 

prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a na základě 

tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění 

popř. sníţení na přijatelnou úroveň, 

 poskytovat zaměstnancům informace o rizicích a opatřeních 

přijatých na ochranu před jejich působením, zajistit školení o právních a 

ostatních předpisech k zajištění BOZP, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, umoţnit 

zaměstnancům podrobit je pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením, 

 poskytnout zaměstnancům potřebné ochranné osobní pracovní 

prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky, udrţovat OOPP 

v pouţivatelném stavu a kontrolovat jejich pouţívání. [12] 

Z výše uvedeného vyplývají práva zaměstnanců v oblasti BOZP, tj. právo na 

zajištění BOZP, na informace o rizicích a o přijatých opatřeních pro jejich ochranu apod. 

Zaměstnanec má také určité povinnosti. Zdůraznila bych zejména následující: 

 dbát o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví 

fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

 účastnit se školení, 

 podrobit se pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením, 

 dodrţovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele 

k zajištění BOZP, řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a 

informacemi zaměstnavatele, 

 dodrţovat při práci stanovené pracovní postupy, pouţívat stanovené 

pracovní prostředky, dopravní prostředky, OOPP a ochranná zařízení a svévolně 

je neměnit a nevyřazovat z provozu. [12] 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek BOZP), ve znění pozdějších 

předpisů 
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Tento zákon upravuje v návaznosti na zákoník práce další poţadavky BOZP 

v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. [13] 

Na poţadavky BOZP v pracovněprávních vztazích je zaměřena část první. Hlava I 

uvádí poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a 

zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. Hlava II řeší další 

povinnosti zaměstnavatele v  oblasti předcházení ohroţení ţivota a zdraví. Z hlediska 

expozice zaměstnanců rizikovému faktoru jsou důleţité následující povinnosti 

zaměstnavatele (§ 7): 

 Zaměstnavatel je povinen pravidelně, a bez zbytečného odkladu 

vţdy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat 

hodnoty rizikových faktorů a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň 

omezeny na nejmenší rozumně dosaţitelnou míru.  

 Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot vyloučit, je 

zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými 

a jinými opatřeními. [13] 

 Překročí-li výsledky měření rizikových faktorů stanovené nejvyšší 

přípustné hodnoty, je zaměstnavatel povinen zjistit příčiny tohoto stavu. Nelze-li 

hodnoty rizikových faktorů sníţit pod stanovené nejvyšší přípustné hodnoty a 

odstranit tak riziko pro zaměstnance, je zaměstnavatel povinen postupovat podle 

§ 104 zákoníku práce. Současně je povinen neprodleně informovat zaměstnance. 

[13] 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti 

ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich 

působnost a pravomoc a mění některé související zákony. [11] 

Pro účely diplomové práce je důleţitý díl 7 – ochrana zdraví při práci a díl 8 – 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky hlavy II, 

části první. [11] 

§ 37 (díl 7) řeší otázku kategorizace prací. Podle míry výskytu faktorů, které 

mohou ovlivnit zdraví, se práce zařazují do 4 kategorií. Měření a vyšetření pro účely 
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kategorizace můţe provést pouze drţitel osvědčení o akreditaci nebo drţitel autorizace 

k příslušným měřením a vyšetřením. [11] 

Rizikové práce jsou upraveny v § 39 (díl 7). Rizikovou prací se rozumí práce, při 

níţ je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací. Riziková 

práce je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, 

o níţ takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní 

právní předpis. Zaměstnavatel, na jehoţ pracovištích jsou vykonávány rizikové práce, 

je povinen: 

 zabezpečit neprodleně mimořádná měření faktorů pracovních 

podmínek, pokud o ně poţádá zařízení vykonávající závodní preventivní péči 

nebo pokud tak stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, 

 zjistit příčinu překročení limitních hodnot ukazatelů biologických 

expozičních testů (BET) a zabezpečit její odstranění; neprodleně informovat o 

těchto skutečnostech zaměstnance. [11] 

Dle § 44a (díl 8) musí být fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nakládají 

s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako toxické pro reprodukci 

označené R-větou 60 nebo 61, prokazatelně seznámeny s(e): 

 nebezpečnými vlastnostmi chemických látek, se kterými nakládají,  

 zásadami ochrany zdraví a ţivotního prostředí před jejich škodlivými 

účinky, 

 zásadami první předlékařské pomoci. [11] 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 262/2006 Sb., souvisí se 

zákonem č. 309/2006 Sb. [7] 

Nařízení mimo jiné upravuje: 

 rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické 

limity, metody a způsoby jejich zjišťování, 

 způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví 

zaměstnance (hodnocení zdravotních rizik), 

 minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

 podmínky poskytování OOPP a jejich údrţby při práci s olovem, 
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 bliţší hygienické poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí, 

 bliţší poţadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů 

při práci s olovem, 

 rozsah informací k ochraně zdraví při práci s olovem. [7] 

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory jsou obsaţeny 

v hlavě III. Díl 1 řeší obecné postupy a ochranu před nadměrnou expozicí chemickým 

látkám. Jsou zde definovány hygienické limity (PEL, NPK-P), stanoveny poţadavky na 

hodnocení zdravotního rizika, určena minimální opatření k ochraně zdraví při práci a bliţší 

poţadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Odstavec 2 § 11 uvádí, ţe při práci 

s chemickou látkou musí být zajištěno dostatečné a účinné větrání  a místní odsávání od 

zdroje chemické látky a uplatněna technická a technologická opatření, která napomáhají 

ke sníţení úrovně chemické látky pracovním ovzduší. [7] 

 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 

biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění BET a náleţitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška je prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. [10] 

Vyhláška mimo jiné stanoví: 

 kritéria, faktory a limity pro zařazování prací do kategorií, 

 limitní hodnoty ukazatelů BET, 

 podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET. 

Za práce ( § 3): 

 kategorie první se povaţují práce, při nichţ podle současného 

vědeckého poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví; 

 kategorie druhé se povaţují práce, při nichţ podle současné úrovně 

poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u 

vnímavých jedinců, tedy práce, při nichţ nejsou překračovány hygienické limity 

faktorů a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé 

podle přílohy č. 1; 
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 kategorie třetí se povaţují práce, při nichţ jsou překračovány 

hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do 

kategorie třetí podle přílohy č. 1, přičemţ expozice osob není spolehlivě sníţena 

technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví 

osob je proto nezbytné vyuţívat OOPP, organizační a jiná opatření, a dále práce, 

při nichţ se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně 

častěji nemoci, jeţ lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci 

související s prací; 

 kategorie čtvrté se povaţují práce, při nichţ je vysoké riziko 

ohroţení zdraví, která nelze zcela vyloučit ani při pouţívání dostupných a 

pouţitelných ochranných opatření. [10] 

Kritéria kategorizace jsou pro chemické látky uvedena v příloze č. 1 této 

vyhlášky. Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob chemickým 

látkám je hodnocení expozice podle naměřených koncentrací těchto látek v pracovním 

ovzduší v dýchací zóně osoby a jejich srovnání s kriteriálními hodnotami (PEL a NPK-P). 

Protoţe dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu chemických látek do organizmu 

exponované osoby a na expozici se můţe podílet i vstup zaţívacím ústrojím a kůţí a 

mnoţství látky přijaté dýchacím ústrojím můţe výrazně kolísat v závislosti na plicní 

ventilaci, berou se v odůvodněných případech v úvahu, vedle výsledků měření koncentrace 

látek v pracovním ovzduší, také výsledky vyšetření osob pomocí BET a schopnost 

některých látek pronikat do organizmu jinými cestami vstupu, např. neporušenou kůţí. 

Kategorie prací spojené s expozicí chemickým látkám jsou následující: 

 do druhé kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou osoby 

exponovány chemickým látkám, jejichţ průměrné celosměnové koncentrace 

v pracovním ovzduší jsou vyšší neţ 0,3 jejich hodnot PEL, avšak nepřekračují 

hodnotu PEL ani NPK-P; 

 do třetí kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou osoby 

exponovány chemickým látkám, jejichţ průměrné celosměnové koncentrace 

v pracovním ovzduší překračují PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P; 

 do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichţ jsou překračovány 

kriteriální hodnoty pro zařazení do třetí kategorie. [10] 

Biologické expoziční testy a limitní hodnoty jejich ukazatelů upravuje § 4. BET 

jsou jedním z prostředků hodnocení expozice skupin osob nebo jednotlivých osob 
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chemickým látkám na základě stanovení vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického 

materiálu, odebraných exponovaným osobám ve vhodnou dobu. Limitní hodnoty ukazatelů 

BET, jejichţ překročení svědčí o zvýšení expozice chemickým látkám nad hygienicky 

přípustnou úroveň, a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET jsou 

upraveny v příloze č. 2 této vyhlášky. [10] 

 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, 

uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických 

přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních 

orgánů při zajišťování ochrany zdraví a ţivotního prostředí před škodlivými účinky 

chemických látek a chemických přípravků. [14] 

 Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických 

látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Klasifikace spočívá v zařazení látky do jedné nebo více skupin nebezpečnosti a 

přiřazení standardní věty nebo vět označujících specifickou rizikovost (R-věty). [9] 

          2.9 Činnost Krajských hygienických stanic 

 

Činnost odboru hygieny práce je zaměřena jednak na preventivní hygienický dozor, 

dále na státní zdravotní dozor a také na ověření podmínek vzniku nemocí z povolání.  

Odbor hygieny práce se dělí na oddělení:  

 hygieny práce  

 hygieny práce v těţkém průmyslu  
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 toxikologie a hodnocení zdravotních rizik [5] 

Činnost KHS při preventivním hygienickém dozoru:  

 Preventivní působení dle náplně jednotlivých oddělení, KHS vydává 

závazná stanoviska k projektovým dokumentacím pro nové stavby nebo rekonstrukce 

staveb, změnám v uţívání, zkušebním provozům a kolaudacím 

 Posuzování akcí se zdroji neionizujícícho záření v pracovním prostředí 

včetně laserů  

 Posuzování míry rizika při aplikaci injektáţních a nástřikových hmot a 

technických kapalin v důlních podmínkách  

 Vydávání stanovisek k provozním řádům zařízení dle zákona o odpadech  

 Vydávání stanovisek k bezpečnostní dokumentaci zařízení (dle 

zák.č.59/2006 Sb.)  

 Stanovení zvláštních podmínek pro provádění oznámené činnosti při 

provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace (dále jen DDD) 

nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 

nebo toxické (podle § 61 odst. 5 zákona č.258/2000 Sb.)  

 Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro speciální ochrannou DDD  

 Vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické [5] 

Činnost KHS při státním zdravotním dozoru:  

 SZD je vykonáván dle zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném 

znění  

 Kontrola plnění poţadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, NV 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před 

neionizujícím zářením, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

 Rozhoduje o zařazení prací do příslušných kategorií na základě podání 

návrhu kategorizace prací zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve 

http://www.khsova.cz/01_legislativa/files/258_2000.pdf
http://www.khsova.cz/01_legislativa/files/262_2006.pdf
http://www.khsova.cz/01_aktuality/navrh_kategorizace_praci.php


 

 34 

kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových 

faktorů měřením  

 Kontrola zajištění závodní preventivní péče  

 Ověření podmínek vzniku nemocí z povolání na základě poţadavků klinik a 

oddělení nemocí z povolání  

 Kontrola v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky  

 Kontrola v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického 

záření a při práci s lasery  

 Spolupracuje s ostatními orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při 

práci  

 Řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky [5] 

Kontrolní činnost Krajské hygienické stanice je dále rozepsán v Příloze č. 2 Kontrolní 

činnost KHS. 

2.10 Statistika nemocí z povolání v ČR 

 

V roce 2009 bylo v České republice hlášeno u 1107 pracovníků celkem 1313 

profesionálních onemocnění (739 případů u muţů a 574 případů u ţen), z toho bylo 1245 

nemocí z povolání a 68 ohroţení nemocí z povolání. Rozbor dat ukázal, ţe u 161 osob byly 

v průběhu roku hlášeny dvě, u 14 osob tři, u 3 osob čtyři, u 2 osob pět nemocí z povolání, 

ohroţení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastěji hlášenou kombinací byl 

syndrom karpálního tunelu na pravé a na levé ruce (celkem 81 případů). [6] 

Ve srovnání s rokem 2008 klesl v roce 2009 nejen absolutní počet pracovníků 

postiţených profesionálním onemocněním (pokles o 8, tj. o 0,7 % případů), ale také 

celkový počet hlášených profesionálních onemocnění (pokles o 90, tj. o 6,4 % případů). 

Incidence profesionálních onemocnění byla v roce 2009 celkem 30,9 případů na 100 tisíc 

zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb. [6] 

Nejvíce nemocí z povolání bylo v roce 2009 diagnostikováno v Moravskoslezském 

kraji (celkem 289, tj. 23,2 % všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorii hlášených 

nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji představovala onemocnění způsobená 

fyzikálními faktory – 169, tj. 28,5 % všech hlášených případů v rámci kapitoly II seznamu 

nemocí z povolání. Šlo o nemoci z vibrací (poloţky II.6–II.8, celkem 99 případů), o 

http://www.khsova.cz/01_aktuality/zavodni_preventivni_pece.php
http://www.khsova.cz/01_aktuality/nemoci_z_povolani.php
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nemoci z přetěţování končetin (poloţky II.9–II.11, celkem 67 případů) a o poruchu sluchu 

z hluku (poloţka II.4, celkem 7 případů). [6] 

Ve srovnání s rokem 2008 došlo ve 4 krajích k nárůstu počtu hlášených nemocí z 

povolání. Největší nárůst (o 17 a o 15 případů) byl zaznamenán v kraji Olomouckém a v 

kraji Vysočina. Naopak největší pokles (o 28 a o 26 hlášených případů nemocí z povolání) 

byl zaznamenán v kraji Pardubickém a v kraji Plzeňském. [6] 

V tabulce 3 vidíte vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání v období    

2002 – 2009. 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu hlášených případů nemocí z povolání způsobené chemickými látkami v 

letech 2002–2009[6] 

Rok Počet nemocí z povolání 

2002 36 

2003 38 

2004 21 

2005 23 

2006 25 

2007 17 

2008 14 

2009 7 

 

2.11 Koţní nemoci 

 

Kůţe je největší lidský orgán, kromě estetické funkce, splňuje i plno dalších 

úkolů. Koţní onemocnění mohou postihnout kteroukoli část těla a jejich závaţnost se 

pohybuje od podráţdění kůţe aţ ke stavům ohroţujícím ţivot. [4] 

Ekzém, lidově lišej je neinfekční zánět kůţe, který je reakcí lidského organismu 

na určité alergeny. Ekzém se projevuje svědivými vyráţkami, puchýřky, mokváním, 

ztvrdnutím a zhrubnutím kůţe, zarudlá kůţe, stroupky. Velmi bolestivé jsou tzv. krusty, 

které rozpraskávají. [4] 

Existují různé druhy ekzému, které bývají velmi často zaměňovány. Pro následnou 

léčbu je ale velmi důleţitá správná diagnóza. K hlavním formám patří: 
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 Kontaktní ekzém je reakce na chemické látky a zevní prostředí se 

kterým kůţe přijde do přímého kontaktu. 

 Atopický ekzém. Jinak řečeno atopická dermatitida, je koţní zánět, 

způsobený reakcí organismu na pyly, určité potraviny, prach a jiné alergeny, prostě 

na zevní i vnitřní vlivy. Tento chronický a svědivý zánět je velmi častým 

onemocněním po celém světě. Přesné příčiny víceméně nejsou známy. Atopický 

ekzém vzniká nejčastěji v ranném dětství a to na obličeji .V pozdějších letech se 

vyráţka přesouvá do loketních a podkolenních jamek, na krk, zápěstí a hřbety 

rukou. Na obrázku 4 je vidět rozsah ekzému na ruce. [4] 

 

Obrázek 4: Ekzém na ruce[4] 

Ekzém má mnoho podob. Typické jsou silně svědivé pupínky, puchýřky. Dalšími 

projevy jsou začervenalá a šupinatá loţiska, suchá popraskaná kůţe, např. na bříškách 

prstů nebo za ušima. [4] 

Sklon k ekzému se obvykle dědí. Základní léčba je zevní. Většinou lékař předepíše 

hormonální prostředky, kortikoidy a to ve formě mastí, roztoků, krémů nebo mlék. Léčba 

je velmi obtíţná, většinou jen výjimečně dochází k úplnému uzdravení. [4] 

2.12 Shrnutí 

 

V teoretické části jsem Vám představila oblast chemických látek a přípravků 

z pohledu české i evropské legislativy. 

Dověděli jsme se jakým způsobem se postupně zapracovávají nová nařízení 

Evropské unie do legislativy České republiky a změny, které to pro nás přináší. 

Jiţ je u nás dodrţováno nařízení REACH a postupně se zavádí systém GHS a s tím 

související CLP. 
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Vznikem Evropské chemické agentury a zpřísňováním předpisů v České republice 

a Evropské unii vede k zajištění co nejvyšší míry bezpečnosti při nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

Nebezpečí skýtající z nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 

mě vedlo ke zpracování této diplomové práce. Vzhledem k tomu, ţe v hutním společnosti, 

ve které pracuji se nakládá s velkým mnoţstvím nebezpečných chemických látek a je jiţ 

dokumentováno několik případů nemocí z povolání z chemických látek, proto jsem se 

rozhodla jedno takové pracoviště posoudit a navrhnout řešení na zlepšení stavu. 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis společnosti  

Společnost zabývající se hutní výrobou se nachází v Moravskoslezském kraji a 

svoji existenci započala jiţ před 125 lety. Tvoří ji devět samostatných závodů, které mají 

vlastní správu a svou specifickou výrobu. Mezi její hlavní činnosti v současné době patří 

výroba a prodej jemných za tepla válcovaných profilů, surové oceli a recyklace kovového 

odpadu, výroba a prodej litinových kotlů a radiátorů pro ústřední vytápění, za studena 

taţených ocelových drátů, lan, pruţin, kordů a patních lan do pneumatik, kovových sítí a 

tkanin. Společnost je dodavatelem pro automobilový, letecký, loďařský, stavební a 

potravinářský průmysl. 

Tak jak to bývá v těţkém průmyslu, tak i v této společnosti bychom našli 

zastoupení všech rizikových faktorů. S postupem času a čím dál větším rozvojem techniky 

dochází k postupnému odbourávání rizikových faktorů. V zájmu společnosti je, aby jeho 

zaměstnanci pracovali ve zdravém a perspektivním prostředí. 

V současnosti společnost zaměstnává okolo 2 200 zaměstnanců a areál společnosti 

se rozkládá na ploše 117, 6 ha. 

 

3.2 Taţírna jemného tahu 

 

Tato diplomová práce se zabývá expozicí chemickým látkám v prostředí taţírny 

jemného tahu.  

Na pracovišti Jemného tahu dochází k taţení drátů na  drátotazích,  jejichţ součástí 

jsou vany s taţnými emulzemi. Na tomto pracovišti pracují převáţně ţeny jako taţkyně na 

strojích HBZ. Pro konzervaci emulze se pouţívají tyto NCHLaP: EBOTEC MT 15 SF, 

emulze SUPERSOL. Bezpečnostní listy jsou Přílohou č. 3 a č. 4. SUPERSOL (obrázek 8 a 

9) je pouţíván jako taţná emulze a přípravek EBOTEC je pouţíván jako konzervační 

přípravek, který má za úkol zahubit všechny bakterie. 

Na taţení se dávají zinkové dráty o průměrech od 02 – 045. Dílna je osazena 30 

stroji HBZ (obrázek 5 a 6), které jsou rozděleny do tří skupin. Kaţdá skupina má deset 

strojů, které má na starosti jeden zaměstnanec. Dle různých průměrů je jeden stroj schopen 

vyprodukovat drát o hmotnosti 40 – 220 kg. 
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Od osmdesátých let do současnosti jsou na tomto pracovišti zjišťovány nemoci z 

povolání ve formě ekzémů a podráţdění kůţe. Tyto nemoci z povolání vznikají u zvláště 

citlivých jedinců, kteří po konstatování, ţe mají nemoc z povolání jsou převáděni na jinou 

práci. 

Vzhledem ke specifikaci výroby bohuţel není moţné tyto chemické látky nějakým 

způsobem nahradit. Od zjištění prvních příznaků nemoci z povolání bylo vyzkoušeno jiţ 

mnoho druhů emulzí. Bohuţel momentálně jediná vhodná je emulze SUPERSOL. 

 

 

 

Obrázek 5: Pohled na stroje HBZ na jemné taţírně 
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Obrázek 6: Stroj HBZ 

 

 

 

Obrázek 7: Ukládání plných cívek 
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3.3 Nebezpečné vlastnosti 

 

Tabulka 4: Výčet nebezpečných vlastností dané látky 

NÁZEV KLASIFIKACE 
VÝSTRAŢNÝ 

SYMBOL 
R - věty S - věty 

EBOTEC MT 15 

SF 
ţíravá C 34, 43, 52/53 26, 28, 36/37/39, 45 

SUPERSOL 

ADM U V2 

dráţdivá, 

senzibilizující 
Xi 38, 42/43 23,24,37,45 

 

      Znění R a S vět: 

R34  Způsobuje poleptání 

R38 Dráţdí kůţi. 

R42/43 Můţe vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůţí. 

R43 Můţe vyvolat senzibilizaci při styku s kůţí 

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí 

S23        Nevdechujte páry. 

S24        Zamezte styku s kůţí. 

S26  Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte 

lékařskou pomoc 

S28   Při styku s kůţí okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody. 

S36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

nebo obličejový štít 

S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení) 

 

  

Obrázek 8 a Obrázek 9 chemická látka SUPERSOL 
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3.4 Popis pracovního postupu 

 

Taţkyně si nechá navést pomocí manipulačního vozíku stojany s namotaným 

zinkovým drátem. Dle průměru drátu si na stroji nastaví průvlaky a provleče drát přes tyto 

průvlaky do stroje. Poté pomocí štětce namáčí emulzí jednotlivé průvlaky z důvodu lepší 

klouzavosti. Jak má vše připravené namočí drát do kádě s emulzí a drát takto emulzí 

prochází na druhý konec, kde se navíjí na svitek. 

Drát několikrát prochází přes průvlaky taţením za mokra přes namíchanou emulzi a 

navíjí se na svitek. Taţkyně po ukončení namotání drátu na svitek, svitek odebere a poloţí 

na paletu (obrázek 7).  

Při přenášení svitku je praxe, ţe si taţkyně poloţí mokrý svitek mezi loket a zápěstí 

v místě, kde ochranné rukavice nedosahují. Pro namáčení drátu do emulze je povinnost, 

aby taţkyně nosily ochranné gumové rukavice. Pro sundávání svitku drátu na paletu je 

nutné, aby nosily ochranné rukavice plátěné. Bohuţel i přes zvýšenou výchovnou činnost v 

oblasti hygieny stále nacházíme zaměstnance, kteří aby si ulehčili práci pouţívají po celou 

dobu jen plátěné ochranné rukavice, které ovšem neposkytují ochranu proti chemickým 

látkám. 

Lázně se namíchávají v koncentraci 500 l uţitkové vody, 10 l SUPERSOLU a 3 dcl 

EBOTECU. Lázně se vyměňují v případě, kdyţ klesne mazací schopnost namíchané 

emulze, v průměru 1xměsíčně. Lázně se plní vodou pomocí hadice a SUPERSOL a 

EBOTEC se přidává pomocí naběračky. Při vypouštění je lázeň vybavena vypouštěcím 

ventilem a zaměstnanec seřizovač provede očistu lázně vystříkáním vodou. 

3.5 Kategorizace práce 

 

Provedená kategorizace práce zjistila, ţe pracovní místo je zařazeno do kategorie 3 

z důvodu hluku a fyzické zátěţe. Na tomto pracovišti byly zjištěny tyto rizikové faktory: 

1. chemické látky 

2. hluk 

3. fyzická zátěţ 

4. psychická zátěţ 
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Bod 1) chemické látky – kategorie 2, lázeň pro taţení drátu za mokra, opakovaný výskyt 

nemocí z povolání – alergický ekzém rukou po taţné emulzi SUPERSOL – R43. 

Bod 2) hluk – kategorie 3, proměnný, LAeq,8h= 85,2 – 85,5 dB, LAeq,8h=85,6-86,2 dB 

Bod 3) fyzická zátěţ – kategorie 3, manipulace s břemeny, celková fyzická zátěţ, častá 

manipulace s břemeny do 25-29 kg, kumul. hmotnost do 1400 kg. 

Bod 4) psychická zátěţ – kategorie 2, cyklus s nočními směnami. 

3.6 Zjištění onemocnění 

 

Zaměstnanci, kteří zjistí jakékoliv zdravotní poškození vlivem pracovní činnosti, 

jsou odesláni obvodním lékařem na prošetření na oddělení pracovního lékařství. Tito si 

vyţádají vzorky chemických látek z pracovního prostředí a provedou potřebné rozbory. 

Lékař tohoto oddělení pak rozhodne zda zdravotní poškození zaměstnance splňuje 

podmínky pro uznání nemoci z povolání dle Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. 

 

3.7 Posouzení zařízení z pohledu BOZP 

 

3.7.1 Vyhledávání rizik 

 

Dle Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich zdroje       

a příčiny. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření           

k jejich odstranění. 

Proto jsem v naší společnosti provedla posouzení rizik na tomto zařízení. Posouzení rizik 

je zpracováno dle ČSN EN ISO 14121-1 Bezpečnost strojních zařízení. Způsob 

vyhodnocení je popsán v Příloze  č. 5 Tabulky k ohodnocení ohroţení a rizika. [2] 

V Protokolu je evidentní, ţe na tomto pracovišti je nejvíce ohroţen zaměstnanec 

manipulací s břemeny. Proto bude pracoviště vybaveno jeřábky, se kterými si bude 

zaměstnanec plné cívky přenášet na paletu. 
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P R O T O K O L   
- vyhledání, posouzení a ohodnocení rizik poškození zdraví 

 
Závod / útvar provoz / oddělení / úsek konto / konta zařízení / linka / pracoviště 

DRÁTOVNA  TAŢÍRNA JEMNÝ TAH 1622* TAŢNÉ STROJE 

číslo 

rizika 

Seznam moţností rizik poškození zdraví 

pro hodnocení stupně rizika úrazu nebo nemoci 

z povolání 

1 

odborný 

odhad 

stupně 

ohrožení 

2 

odborný 

odhad 

kategorie 

ohrožení 

3 

bodové 

ohodnocení 

ohrožení 

4 

stanovení 

stupně rizika 

popř. odborný 

odhad 

1. Riziko úrazu - mechanické  

1.1. Přitlačení, přimáčknutí (části nebo celého těla) B III 9 
Vysoké 

1.2. Ustřiţení, utrţení části těla E II 15 Mírné 

1.3. Pořezání nebo oddělení části těla E II 15 Mírné 

1.4. Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, nohavic E II 15 Mírné 

1.5. Vtaţení, zachycení ruky, nohy, celého těla E II 15 Mírné 

1.6. Naraţení A III 7 Vysoké 

1.7. Bodnutí, píchnutí, poškození oka, jiné části těla A III 7 Vysoké 

1.8. Vystříknutí nebo zasaţení částmi roztrţeného předmětu E II 15 Mírné 

1.9. Roztrţení nástroje a zranění střepinami E II 15 Mírné 

1.10. Pád břemene, výrobku, materiálu na pracovníka  
Vysoké 

1.11. Převrácení stroje, výrobku, materiálu na pracovníka B III 9 
Vysoké 

2. Rizika úrazu elektrickým proudem  

2.1. Dotykem ţivých částí napětím/neţivých částí/zkrat E II 15 Mírné 

2.2. Moţnost přiblíţení k částem pod VN, el. výboje    Nevyskytuje se 

3. Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie E IV 20 Přijatelné 

4. Riziko úrazu při selhání zařízení  

4.1. Riziko úrazu při poruše řídícího systému E IV 20 Přijatelné 

4.2. Riziko úrazu při mechanické poruše E IV 20 Přijatelné 

4.3. Riziko úrazu chybou při obsluze B III 9 Vysoké 

4.4. Riziko úrazu při výpadku el. proudu E II 15 Mírné 

4.5. Riziko úrazu ostatními vnějšími vlivy E II 15 Mírné 

5.1. Riziko úrazu při selhání akustické signalizace nebezpečí E II 15 Mírné 

5.2. Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení E II 15 Mírné 

6. 
Rizika poškození zdraví teplem (ţárem) nebo chladem 

působící trvale v roce/nárazově (t/n) 
 

6.1. Rizika popálení vysokou nebo nízkou teplotou (t/n)    Nevyskytuje se 

6.2. Riziko přehřátím nebo podchlazením (t/n)    Nevyskytuje se 

6.3. Riziko ztráty tekutin (dehydratace) pocením (t/n)    Nevyskytuje se 

7. Riziko poškození zdraví hlukem  

7.1. Hluk  (t/n)  3 

8. Riziko poškození zdraví vibracemi  

8.1. Na ruce působící trvale v roce/nárazově    Nevyskytuje se 

8.2. Na ostatní části těla působící trvale v roce/nárazově    Nevyskytuje se 

8.3. V kombinací s jinou škodlivou zátěţí, trvale/nárazově    Nevyskytuje se 

9. Riziko poškození zdraví prachem, aerosoly, dýmy  

9.1. Prach/dráţdivý prach, působící trvale v roce/nárazově    Nevyskytuje se 
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9.2. Aerosoly působící trvale v roce/nárazově    Nevyskytuje se 

9.3. Dýmy působící trvale v roce/nárazově    Nevyskytuje se 

číslo 

rizika 

Seznam moţností rizik poškození zdraví 

pro hodnocení stupně rizika úrazu nebo nemoci 

z povolání 

1 

odborný 

odhad 

stupně 

ohrožení 

2 

odborný 

odhad 

kategorie 

ohrožení 

3 

bodové 

ohodnocení 

ohrožení 

4 

stanovení 

stupně rizika 

popř. odborný 

odhad 

10. 
Rizika poškození zdraví zářením  

působící trvale v roce/nárazově  (t/n) 
 

10.1. infra/světelné záření/el., oblouk/UV, (t/n)    Nevyskytuje se 

10.2. Nízkofrekvenční/vysokofrekvenční/gama, (t/n)    Nevyskytuje se 

11. Rizika poškození zdraví mikroorganismy    Nevyskytuje se 

12. Rizika ergonomická působící trvale v roce/nárazově  

12.1. Práce v nepřirozené poloze, (t/n)    Nevyskytuje se 

12.2. Nadměrně namáhavá práce, (t/n)  3 / 2 

12.3. Špatně přehlédnutelné pracoviště, (t/n)    Nevyskytuje se 

12.4. Duševní zátěţ, stres, (t/n)    Nevyskytuje se 

12.5. Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí, (t/n) C III 11 Mírné 

12.6. Pád z výšky, při výstupu, při sestupu, (t/n) C III 11 Mírné 

12.7. Práce v uzavřeném nebo stísněném prostoru, (t/n)    Nevyskytuje se 

      

13. Riziko poleptání louhem/kyselinou  2 

14. Riziko ohroţení, karcinogeny    Nevyskytuje se 

15. Riziko ohroţení toxickými chem. látkami    Nevyskytuje se 

16. Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné/D  A 

17. 
Riziko ohroţení havárií (explozí/poţárem/únikem) 

jiné-vypište: 
   Nevyskytuje se 

18. 

Další vyskytující se  rizika na pracovišti, která nebyla 

výše specifikovaná vypište do volných řádků, a k číslu 

rizika uveďte do přílohy opatření 

 

      

      

      

      

      

      

 

Záznamy o aktualizaci: Jméno aktualizujícího, datum zpracování aktualizace 

Sladecká 

        

1.1.2011         

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Macura Marek                Ing. Tomsa Pavel                    Martiňáková Jana               Bc.Sladecká Hana       

Vedoucí taţírny 

jméno 

 Vedoucí výroby 

jméno 

 DV OS KOVO 

jméno 

 sestavila, BaOZ 

jméno 

 

 

Nedílnou součástí protokolu je příloha s opatřeními k ochraně zaměstnanců před 

vyhledanými riziky. 
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PŘÍLOHA K  PROTOKOLU O VYHLEDÁNÍ A POSOUZENÍ RIZIK 

Opatření přijatá k ochraně zaměstnanců před riziky 

Závod / útvar provoz / oddělení / úsek konto / konta zařízení / linka / pracoviště 

DRÁTOVNA TAŢÍRNA JEMNÝ TAH 1622* TAŢNÉ STROJE 

   

POPIS ZAŘÍZENÍ: 

Na těchto zařízeních – taţných strojích se zpracovává drát taţením, kdy drát přechází 

z odvíjecí jednotky přes sadu průvlaků a navíjecí bubny na finální navíjecí jednotku. Toto 

zařízení se nazývá drátotah. Odvíjecí jednotky – odvíjedla o hmotnosti 100-800 kg a 

průměru 1,1-2,2 mm. Průvlaky jsou během taţení ponořeny v taţné emulzi. Finální 

navíjecí jednotky jsou kruhy, cívky o hmotnosti 20 – 400 kg a průměru 0,18 – 0,71 mm. 

Kaţdý taţec obsluhuje skupinu 2 – 10 ks drátotahů.    

Výše popsané zařízení (pracoviště) obsluhují zaměstnanci zařazeni do profese : TAŢEC  

 

Vyhledáno riziko č.: 

 
1.1. Přitlačení, přimáčknutí (části nebo celého těla) B III 9 VYSOKÉ 

1.2. Ustřiţení, utrţení části těla E II 15 Mírné 

1.3. Pořezání nebo oddělení části těla E II 15 Mírné 

1.4. Navinutí vlasů, rukávu, blůzy, nohavic E II 15 Mírné 

1.5. Vtaţení, zachycení ruky, nohy, celého těla E II 15 Mírné 

1.6. Naraţení A III 7 VYSOKÉ 

1.7. Bodnutí, píchnutí, poškození oka, jiné části těla A III 7 VYSOKÉ 

1.8. Vystříknutí nebo zasaţení částmi roztrţeného předmětu E II 15 Mírné 

1.9. Roztrţení nástroje a zranění střepinami E II 15 Mírné 

1.11. Převrácení stroje, výrobku, materiálu na pracovníka B III 9 VYSOKÉ 

Vlivem pohybujícího se drátu (jeho konců) a vlivem časté manipulace s drátem při 

zatahování, ukládání, dělení a odebírání. Při manipulaci vozačem MDV s odvíjedly a 

vyrobenou produkci.  

Přijatá opatření:  
1. Provádění pravidelných školení k BOZP z Bezpečnostních předpisů a DTP – v rámci 

školení pracovníka seznámit se zásadami bezpečné manipulace s materiálem, nářadím 

a se zařízením. 

2. Na konkrétní nebezpečná místa linky a moţná poranění při obsluze stroje za chodu 

upozorněny obsluhy při zácviku a při opakovaném školení na pracovišti.  

3. Samostatná práce přidělena zaměstnanci, který absolvoval zácvik ve stanovené délce a 

zvládnul bezpečně všechny poţadované činnosti se zápisem do ZBP. 

4. Označení nebezpečných míst výstraţnou tabulkou s upozorněním na nebezpečí a 

vymezení nebezpečného prostoru. 

5. Vybavit zaměstnance osobními ochrannými prostředky chránícími proti mechanickému 

poškození  (ochr. rukavice, ochr. oděv a pracovní obuv) a prostředky na ochranu zraku 

(ochranné brýle).  

6. Pouţívání přidělených OOPP zaměstnanci a provádění pravidelných kontrol pouţívání 

OOPP a bezpečných postupů při obsluze linky nadřízeným zaměstnancem. 

7. Vyuţívání přestávek v práci. 

8. Plně se soustředit na prováděné činnosti. 

 
1.10. Pád břemene, výrobku, materiálu na pracovníka  VYSOKE 
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Pracovní úraz ze dne 9.2.2005 Zaměstnankyni při nasazování cívky do výsky cca 20 cm 

na odvíjecí stroj cívka vyklouzla a spadla na nárt a prst pravé nohy. 

Jednalo se o práci, která nenáleţela do jejích povinnosti, čímţ porušila Bezpečnostní 

předpisy. 

Přijatá opatření: Školení z dodrţování Bezpečnostních předpisů  

 
2.1. Dotykem ţivých částí napětím/neţivých částí/zkrat E II 15 Mírné 

3. Riziko úrazu při poruše dodávky el. energie E IV 20 Přijatelné 

Přijatá opatření: Dodrţování Bezpečnostních předpisů a místních provozních 

bezpečnostních předpisů. Zákaz odstraňování krytů elektro instalace a rozvaděčů. Zákaz 

dotýkaní se vodičů. Poruchu nahlásit nadřízenému. 

 
4.1. Riziko úrazu při poruše řídícího systému E IV 20 Přijatelné 

4.2. Riziko úrazu při mechanické poruše E IV 20 Přijatelné 

4.3. Riziko úrazu chybou při obsluze B III 9 VYSOKÉ 

4.4. Riziko úrazu při výpadku el. proudu E II 15 Mírné 

4.5. Riziko úrazu ostatními vnějšími vlivy E II 15 Mírné 

5.1. Riziko úrazu při selhání akustické signalizace nebezpečí  E II 15 Mírné 

5.2. Riziko úrazu při selhání ochranného zařízení E II 15 Mírné 

Vlivem nepozornosti a nedokonalým zhodnocením situací a vzniku moţných rizik má za 

následek : 

Přijatá opatření: Zapracovat do DTP upozornění na konkrétní nebezpečná místa 

s vysokou a seznámit s tímto prokazatelně příslušné zaměstnance. Označit tato místa 

výstraţnou tabulkou s upozorněním na nebezpečí. Dodrţovat Bezpečnostních předpisů a 

DTP. Zákaz odstraňování krytů elektro instalace a rozvaděčů. Zákaz dotýkaní se vodičů. 

Poruchu neopravovat, ale nahlásit nadřízenému. 

 
7.1. Hluk  (t/n)  3 

Tato pracoviště byla v rámci Kategorizace prací klasifikována jako pracoviště s rizikem 

hluku kategorie „3“.  

Přijatá opatření:  

1. Rozhodnutím KHS byly nařízeny periody pro provádění LPP – 1x za 2 roky a AUDIO 

vyšetření. 

2. Pracovníci jsou vybaveni příslušnými OOPP. 

3. Jsou prováděny pravidelné kontroly pouţívání OOPP pracovníky. 

4. Vyuţívání klidových přestávek. 

5. Při vstupním a periodickém školení z BOZP na pracovišti je nadřízený povinen poučit 

pracovníka o dodrţování DTP a obvyklých postupů při práci, na správné pouţívání 

přidělených OOPP,    informovat o riziku hluku. 

 
12.2. Nadměrně namáhavá práce, (t/n)  3 / 2 

Tato pracoviště byla v rámci Kategorizace prací zařazena do kategorie rizika fyzická zátěţ 

„3“ a  „2“ 

Přijatá opatření: 

1. Provádění pravidelných školení pracovníků k BOZP. 

2. Dodrţování přestávek v práci. 

3. Provádění pravidelných lékařských prohlídek. 

 
12.5. Pád na rovině, sklouznutí, klopýtnutí, (t/n) C III 11 Mírné 

12.6. Pád z výšky, při výstupu, při sestupu, (t/n) C III 11 Mírné 
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Přijatá opatření: Dodrţování Bezpečnostních předpisů a DTP. Při výstupu a sestupu po 

schodech a ţebřících pouţívat zábradlí nebo madla. Při chůzi a obsluze strojů neriskovat a 

věnovat pozornost  prováděné činnosti (obsluze, chůzi, výstupu). Pouţívání přidělených 

OOPP. 

 
13. Riziko poleptání louhem/kyselinou  2 

Přijatá opatření: Dodrţování Bezpečnostních předpisů a DTP. Pouţívat přidělené OOPP. 

 
16. Riziko znečištění A-velmi silné/B-silné/C-mírné/D  A 

Přijatá opatření : Pouţívání OOPP, mycích a čistících prostředků. 

 

3.7.2 Posouzení zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

 

Dle Nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, musí být kontrola 

bezpečnosti provozu zařízení prováděna kaţdých 12 měsíců v rozsahu stanoveném 

místním provozním bezpečnostním předpisem. [8] 

V tabulce č. 5 je zpracováno posouzení zařízení dle tohoto nařízení, aby byla 

neustále zjišťována úroveň bezpečnosti na tomto zařízení.  

Je zde zjišťováno: 

- zda zařízení je pouţíváno v souladu s návodem na pouţití,  

- jestli je zajištěn bezpečný přístup k zařízení,  

- jestli nehrozí nebezpečí elektrické energie, 

- zda nejsou odkryté pohybující se části stroje, 

-  jestli nehrozí pád břemene na zaměstnance, 

- označení ovládacích prvků, 

- označení spouštění zařízení, 

- vybavení funkcí nouzového zastavení, 

- označení výstraţnými informacemi, 

- označení informačními tabulkami, 

- ochrana před riziky zařízení, 

- ochrana před riziky chemických látek, 

- zda je dostatečný přehled obsluhy o dění kolem stroje. [8] 

Na zjištěné skutečnosti je reagováno a je zpracováván harmonogram oprav. Závady 

jsou postupně během roku odstraňovány.  

Mezi nejčastější závady patří nedostatečné zajištění prostoru stroje, jiţ nečitelná 

označení, nedostatečné zakrytování a nebezpečí pádu břemene při přenášení cívky.
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Tabulka 5 - Posouzení zařízení dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

závod    název zařízení         pohybující  pád  ovl. spou- nouzový označení  označení ochr.rizika ochr.rizika přehled  

POZNÁMKA /provoz  část technologie, stroje r.výr. použ.  přístup energie  části břemene prvky  štění stop  výstražné informační ze zař. z látek prostoru 

  jt HBZ sk.č. 09/1C 1979 ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 ok P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/1D 1979 ok ok ok P1 P18 ok ok P14 P6 P7 P5  P20 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/2D 1979 ok ok ok P1 P18 ok ok P14 P6 P7 P19 P5  P20 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/2C 1979 ok ok ok P1 P18 ok ok P14 P6 P7 P19 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/3D 1988 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5  P20 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/4D 1988 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7P19 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/5D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5  P20 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/6D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P5 P6 P7 P5  P20 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/7D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5  P20 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/8D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/9D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/10D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/11D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P19 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/12D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/13D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/14D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/15D nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/15C asi 1987 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/14C asi 1985 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/13C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P14 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/12C asi 1985 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/11C asi 1987 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 11/10C asi 1987 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P19 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/9C asi 1987 ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P19 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/8C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5 P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/7C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5  P20 P17  ok ok   

  jt HBZ sk.č. 10/6C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 P5  P20 P3 P17 P21  ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/5C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok ok P6 P7 ok P17 P21 ok ok   

  jt HBZ sk.č. 09/4C nez. ok ok ok P1 P18 ok ok P15 P6 P7 P5  P3 P17 P21 ok ok   
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LEGENDA*: 

P0 po celé délce technologie bez ochranného krytu 
P1 mezi stojanem odvíjedla až ke stroji je pohybující se drát bez krytu, neohrazeno odvíjedlo 
P2 mezi drátotahem a cívkovačkou (navíjedlem) je pohybující se drát bez krytu (pohybující se drát není chráněn) 
P3 u ochranného krytu točivých částí stroje není funkční koncový vypínač nebo snímač 
P4 vodící trubka pro drát ze stroje k cívkovačce není výstražně označena - natřena 
P5 označení ovládacích jednotek na stroji je nevyhovující - nečitelné 
P6 nebezpečný prostor kolem stroje není výstražně označen 
P7 do nebezpečného prostoru není zamezen přístup   
P8 na stroji schází ochranný kryt - případně je kryt vyřazen z funkce 
P9 poškozený ochranný kryt stroje 
P10 stroj není řádně označen identifikačními údaji 
P11 nepřehledný prostor - při spouštění není výstražný signál 
P12 nebezpečný přístup ke stroji vlivem nerovnosti nebo otvoru v podlaze 
P13 není výstražně označena překážka v komunikaci (narážka cívek za cívkovačkou) 
P14 není funkční nebo poškozen ovládač "total stop" 
P15 není instalován "total stop" 
P16 poškozená nožní šlapka 
P17 koncový vypínač "balancéru" vyřazen z provozu ( případně schází konstr.části balancéru) 
P18 zaměstnanec není chráněn před pádem břemene při přenášení cívky ( jemný tah -ženy 27 kg) 
P19 kryt elektrického zařízení není výstražně označen 
P20 v poruše optická signalizace chodu stroje 
P21 přístupné živé části elektrického zařízení 
P22 není ochrana zaměstnance proti pádu břemen při zvedání kruhů drátů, kdy nelze použít "C" hák 
P23 horké povrchy zařízení nejsou výstražně označeny 
P24 schází ochranný kryt rotujících částí (řemenice, ozubeného převodu, kladnic apod.) 
P25 schází ochranný kryt pro ochranu osob před rozstřikem tekutého kovu 
P26 provedená neodborná úprava speciálního závěsného prostředku k ZZ 
P27 není upozornění na nebezpečnou chemickou látku, která je používaná ve stroji 
P28      pohyblivé ráhno odvíjedla není výstražně označen 
 
 
*  Legenda je zpracována pro celý provoz.
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3.8 Původní opatření 

 

Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými rukavicemi pro chemické látky. Těmito 

rukavicemi jsou zaměstnankyně vybavovány neustále a v případě nějakého poškození nebo 

nepouţitelnosti jsou okamţitě vydávány nové. 

Dochází ke střídání zaměstnanců, aby expozice chemickou látkou nebyla trvalá. 

Je zvýšen dohled na zaměstnance, aby správně pouţívali ochranné prostředky. 

Z důvodu předcházení dalších nemocí z povolání bylo stanoveno několik zásad 

bezpečné manipulace na tomto pracovišti. 

 Do prostoru ″Jemného tahu″ má povolen přístup pouze obsluha a technický dozor. 

 Pracovníci ″Jemného tahu″ musí pouţívat náleţité ochranné pracovní pomůcky. 

 Jíst, pít a kouřit je dovoleno pouze ve svačinárnách a v jídelně (zde platí zákaz 

kouření), vţdy po sejmutí ochranných pomůcek. 

 Veškeré manipulace s chemickými látkami a přípravky je nutno provádět pouze na 

místech k tomu určených. 

 Chemické látky a přípravky je nutné uchovávat v originálních obalech nebo 

obalech náhradních plnících stejnou funkci. 

 

3.9 Navrhovaná opatření 

 

3.9.1 Technická opatření 

 

Jedním z důvodů, proč jsou zaměstnanci exponováni chemickou látkou, je ten, 

ţe musí při výměně drátu ručně natírat průvlaky zařízení naředěnou chemickou látkou. 

Proto navrhuji vybudovat nad průvlaky tlakovací zařízení, které by provádělo 

dávkování emulze pomocí trysek přímo na průvlaky a mazání člověkem by se úplně 

vyřadilo. Zaměstnanec by nastavil zařízení tak, aby průvlaky byly v úrovni trysek a 

pomocí tlačítek by prováděl dávkování tlakovacím zařízením přímo na průvlaky. 

 

Jedním z nebezpečí tohoto pracoviště je přenášení cívek zaměstnancem. 

Zaměstnanci hrozí neustále úraz pádem břemene. Řešením by byla instalace zdvihacího 
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zařízení (jeřábku), které by po uvolnění namotané cívky, cívku přeneslo na stojící 

paletu a eliminovalo by se přenášení cívek člověkem. 

Dalším řešením manipulace s břemeny by byla instalace dopravního zařízení 

(dopravníku), který by po uvolnění namotané cívky přenesl cívku na místo určení, tj. 

vedle stojící paletu. 

 

Vany jsou napouštěny uţitkovou vodou, která by mohla přispívat ke zvýšení 

nesnášenlivosti chemické látky na kůţi člověka. Proto dalším řešením by bylo provést 

měření kyselosti namíchané koncentrace laboratorní zkouškou a prověřit moţnost 

výměny uţitkové vody za vodu pitnou. 

 

3.9.2 Organizační opatření 

 

Tento problém je nutné řešit z více hledisek. Proto dalšími opatřeními jsou 

opatření organizační. 

 

Na tomto pracovišti jsou lidé, kteří zde pracují déle neţ dvacet let a nebyla u 

nich zjištěna ţádná koţní onemocnění. Dále jsou tady lidé s vyšší citlivostí kůţe, kteří 

zde pracují týden a okamţitě se projeví koţní onemocnění. Proto řešením této situace je 

okamţitě zaměstnance, u kterého se zvýšená citlivost projevila převést na jiné 

pracoviště. Tímto se zabrání zhoršení zdraví daného zaměstnance. 

 

Dalším opatřením je provádět řádné měření pH faktoru emulze ve vaně. 

Momentální odhad jiţ nepouţitelné emulze je dle zkušeností zaměstnance. Proto můţe 

lehce dojít k tomu, ţe emulze jiţ není vhodná, ale stále se pouţívá. Tato měření se 

budou provádět prokazatelným způsobem, tj. zápisem do deníku. Tento deník bude 

v pravidelných intervalech kontrolovat mistr. 

 

Pokud by zařízení nebylo vybaveno tlakovacím zařízením, je nutné 

zaměstnance vybavit vhodnějšími rozstřikovacími pomůckami, např. hadicí, 

vhodnějšími nádobami. Momentálně se pomocí malého kelímku polévají průvlaky. 
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A jedním z nejdůleţitějších opatření je častější školení a seznamování 

zaměstnanců se správnými postupy čištění rukou a dbání o zvýšenou hygienu. Je nutné 

také neustále seznamovat zaměstnance se správnými postupy manipulace s chemickou 

látkou. 

 

3.9.3 Ochranné osobní pracovní prostředky 

 

Mimo výše uvedená opatření je nutné vybavit zaměstnance ochrannými 

rukavicemi, které by ochránily i oblast mezi loktem a zápěstím. Vzhledem k tomu, ţe 

přenáší mokré cívky nasáklé emulzí na předloktí ruky, je nutné i tuto oblast ochránit. 

Zaměstnanci si takto urychlují přenášení břemene. 

 

Je nutné také sledovat nadřízenými zaměstnanci, zda zaměstnanci nosí 

ochranný oděv s dlouhým rukávem. Hlavně v letních měsících se zaměstnanci uchylují 

k nošení triček bez rukávů. A tudíţ dochází ke zvýšenému nebezpečí podráţdění kůţe 

emulzí. 
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4. DISKUZE 
 

V této kapitole jsou diskutovány některé problémy, na které jsem během řešení 

diplomové práce narazila. 

Dle mého názoru za povšimnutí stojí: 

- nedostatky v legislativě, 

- zastaralá výroba, 

- nedbalost zaměstnanců. 

 

Dle mého názoru česká legislativa neřeší jak správně zacházet s chemickými 

látkami a přípravky, se kterými se člověk dostane denně do styku. 

Nejsou nastaveny jasné povinnosti uţivatele chemické látky jak správným 

způsobem nakládat s danou chemickou látkou. 

V praxi je postup takový, ţe se obsluha řídí bezpečnostním listem. Bohuţel 

zkušenost začíná být taková, ţe informace uvedené v bezpečnostním listu nejsou 

pravdivé. Bohuţel zjištění, ţe bezpečnostní list není pravdivě sepsán, můţe způsobit 

hodně zaměstnavatelům i zaměstnancům nemalé potíţe a zbytečně vysoké náklady. 

Nejlepším řešením tohoto problému by bylo kdyby byl zřízen nezávislý orgán, který by 

dohlíţel na správnost údajů v bezpečnostních listech. Vzhledem k tomu, ţe v dnešní 

době je bezpečnostní list pro člověka jedinou pomůckou jak správně nakládat 

s chemickou látkou. 

 

Dalším problémem v dané výrobě jsou zastaralé stroje, které jen stěţí lze 

nějakým způsobem upravovat. Důvodem pouţívání jiţ přes 40 let starých strojů je 

jejich dlouhá ţivotnost a výdrţ. V minulosti byly tyto stroje tak kvalitně vyrobeny, aby 

nepřidávaly uţivatelům zbytečné náklady na údrţbu, bohuţel v dnešní době pouţívání 

různých chemických látek je tato kvalita spíše na překáţku. Zaměstnavatel vidí spíše 

výhodu v udrţení starých strojů neţ v nákup nových a moderních zařízení, kde by byla 

expozice zaměstnanců chemickými látkami minimální. 

Výměna těchto strojů by pro zaměstnavatele znamenala nemalé náklady, které 

bohuţel v dnešní době není ochoten skoro ţádný zaměstnavatel vynaloţit. 
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A v neposlední řadě je hlavním problémem nedostatečná hygiena zaměstnanců, 

je velkým problémem naučit zaměstnance, aby si častěji myli ruce, pouţívali ochranné 

osobní pracovní prostředky, nosili řádný ochranný oděv apod. 

I přes neustálá upozornění se najdou jedinci, kteří si ochranné rukavice 

nevezmou, neumyjí si ruce. Hlavním důvodem je, ţe jsou přesvědčeni, ţe jim se to 

nemůţe stát. A v případě, ţe by se něco přihodilo, tak si myslí, ţe budou odškodněni a 

společnost se o ně postará. Bohuţel jsem se setkala i s případy, kdy zvýšení 

bezpečnostních opatření vedlo ke stíţnostem a obavám, ţe přijdou o příplatek za 

zhoršené pracovní podmínky. Mnoho zaměstnanců je smířeno s tím, ţe si ničí zdraví a 

nelibě nesou snahy zaměstnavatele o zlepšení pracovních podmínek. 
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5. ZÁVĚR 
 

V rámci diplomové práce byl splněn cíl zpracovat návrh optimalizace ochrany 

zdraví při pracovní expozici chemickými látkami ve vybraném hutním provozu. 

V hutní společnosti pracuji jiţ třetím rokem a měla jsem moţnost tento provoz 

blíţe poznat a poznat zaměstnance, kteří na těchto strojích pracují. 

V této práci jsem navrhla řadu opatření, které by bylo moţné zrealizovat. Od 

technických jako přídavné tlakovací zařízení, které by dávkovalo emulzi přímo na 

průvlaky, přes organizační jako jsou různá školení, upozorňování lidí aţ po 

zdokonalení ochranných osobních pracovních prostředků. Nyní záleţí na 

zaměstnavateli, zda bude chtít do takových změn investovat. S přibývajícími nemocemi 

z povolání bude pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn, ţádat zvýšení finanční 

částky, kterou zaměstnavatel hradí. Pro zaměstnavatele můţe být fakt, ţe se jiţ 

nebudou vyskytovat nemoci z povolání, důleţitý hlavně z pohledu sníţení těchto 

nákladů. 

 Vliv stanovených opatření se můţe projevit aţ za dlouhou dobu, je na 

pozorování zda bude přibývat nemocí z povolání nebo jiţ bude tento trend zastaven.  

V průběhu práce jsem několikrát zmínila problematiku osobního přístupu 

zaměstnanců k ochraně vlastního zdraví. Ráda bych v závěru ještě jednou upozornila 

na, v mých očích, klíčový problém v oblasti prevence, kterou je právě uvědomělost 

zaměstnanců a jejich zájem o vlastní bezpečnost. U všech profesí je důleţitý osobní 

přístup zaměstnanců, a to zejména v oblasti pouţívání předepsaných OOPP, 

dodrţování hygienických zásad a pracovních pokynů. V této činnosti je nutná 

součinnost všech sloţek, tj. vedoucího, mistra, bezpečnostního technika i zaměstnance. 

Záleţí však na jednotlivých zaměstnancích, jak budou přistupovat k ochraně svého 

zdraví.  
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