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1 Seznam pouţitých zkratek 

CLP Classification Labelling Packaging (1272/2008) 

DPD Dangerous Preparation Directive (1999/45/ES) 

DSD Dangerous Substances Directive (67/548/EHS) 

ECHA European Chemicals Agency 

ES Evropské společenství 

GHS Globally Harmonized Systém 

IOMC Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals 

ILO The International Labor Organization 

MSK Moravskoslezský kraj 

OSN Organizace spojených národů 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances 

UNCED The United Nations Conference on Environment and Development 
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2 Úvod 

Průmyslová výroba chemických látek v České republice započala na konci 

osmnáctého století výrobou kyseliny sírové a koksu. Později došlo k rozvoji dalších 

anorganických i organických látek potřebných pro výrobu hnojiv, barviv, léčiv, výbušnin, 

rozpouštědel aj. Současně vznikala nová chemická průmyslová odvětví, např. petrochemie, 

průmysl papíru a celulosy, plastů [1].  

Chemický průmysl patří mezi odvětví stále se vyvíjející, ve kterém přicházejí na svět 

stále nové a nové chemické látky a chemické směsi. U mnohých z nich, ale nejsou známy 

účinky na lidský organismus nebo na ţivotní prostředí, ani jejich chování za specifických 

podmínek. Tyto aspekty se začaly řešit aţ postupem času s rozvojem lidské společnosti 

směřující ke zvýšení ohledu na prostředí kolem nás a zohledňující hodnotu lidského zdraví a 

ţivota. Toto by nebylo moţné bez stanovení jasných postupů a pravidel jak tohoto dosáhnout.  

První snahy byly vedeny přímo na pracovištích, kde hlavním účelem bylo zachování 

lidské pracovní síly ve výkonném stavu. Postupně tyto zásady přecházely v obecné povědomí, 

aţ bylo dosaţeno jejich zakotvení v právním systému jednotlivých států. Jak se vyvíjel 

vědeckotechnický výzkum a vývoj, tak se musely vyvíjet i právní předpisy s tím související. 

Kaţdý stát měl stanoveny vlastní kritéria pro posouzení toho, zda se jedná o nebezpečnou 

látku a jak moc je tato látka nebezpečná. Rozdílné jsou i způsoby balení a označování. 

Pravidla, která měl kaţdý stát jiná a nutnost jejich prosazování při výskytu látky na 

svém území, vedlo ke značnému ztěţování mezinárodního obchodu a také ke zbytečně 

vynaloţeným nákladům na přizpůsobování se těmto podmínkám. To vedlo k vytvoření 

systému známému pod označením GHS, který by měl tyto problémy odstranit. Tento systém 

byl vyvíjen dvanáct let pod záštitou OSN, aby sjednotil způsoby klasifikace, označování a 

balení chemických látek a směsí. Zavádění tohoto systému je dobrovolné a v různých státech 

v rozdílných stádiích. Evropská unie se rozhodla tento systém integrovat do svého právního 

systému nařízením CLP, které je platné pro všechny členské státy od 20. ledna 2009. V České 

republice, tak jako v ostatních státech se mu dotčené subjekty musí podřídit. 

Cílem této práce je vytvořit návrh algoritmu pro zavádění nařízení CLP. Algoritmus 

s popisem jednotlivých kroků je určen pro malé a střední podniky, kterým má usnadnit 

přechod na nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a chemických 

směsí. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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3 Definice pojmů 

Hodnocení nebezpečnosti - hodnocení podstatných vlastností látek. [2] 

Hodnocení rizika - nebezpečná vlastnost je uváděna v souvislosti se skutečnou expozicí látky 

nebo směsi na lidech nebo ţivotním prostředí. [2] 

Klasifikace - vyjadřuje typ a závaţnost nebezpečnosti látky nebo směsi, tj. potenciál 

poškozovat člověka nebo ţivotní prostředí. [2] 

Označování - zahrnuje to, co musí být uvedeno na obale látky a přípravku/směsi. [3] 

Třída nebezpečnosti - povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví či 

nebezpečnosti pro ţivotní prostředí. [4] 

Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci kaţdé třídy nebezpečnosti s upřesněním 

závaţnosti nebezpečnosti. [4] 

Výstraţný symbol nebezpečnosti - sloţené grafické zobrazení obsahující symbol a další 

grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jeţ mají sdělovat specifické 

informace o daném druhu nebezpečnosti. [4] 

Standardní věta o nebezpečnosti - věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která 

popisuje povahu nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně 

nebezpečnosti. [4] 

Pokyny pro bezpečné zacházení - věta popisující jedno nebo více doporučených opatření 

pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné 

látce nebo směsi v důsledku jejího pouţívání nebo odstraňování. [4] 

Předmět - věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její 

funkci ve větší míře neţ její chemické sloţení. [4] 

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

výroby, aby byla přeměněna na jinou látku (dále jen „syntéza“). [4] 

Neizolovaný meziprodukt - meziprodukt, který není během syntézy záměrně odebírán 

(kromě odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá. [4] 

Výroba - výroba látek nebo těţba látek v přírodním stavu. [4] 

Dovoz - fyzické uvedení na celní území Společenství. [4] 
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Pouţití - zpracování, formulace, spotřeba, skladování, uchovávání, úprava, plnění do 

zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, míšení, výroba předmětu nebo jakékoli jiné 

vyuţití. [4] 

Ţadatel o registraci - výrobce nebo dovozce látky anebo výrobce nebo dovozce předmětu, 

který podává ţádost o registraci látky podle nařízení REACH. [4] 

Dodavatel - výrobce, dovozce, následný uţivatel nebo distributor uvádějící na trh látku 

samotnou nebo obsaţenou ve směsi anebo směs. [4] 

Vědecký výzkum a vývoj - vědecké pokusy, analýzy nebo chemický výzkum prováděný za 

kontrolovaných podmínek. [4] 

Koncentrační limit - prahová hodnota pro klasifikovanou nečistotu, přidanou látku nebo 

jednotlivou sloţku obsaţenou v látce nebo ve směsi, která můţe vést ke klasifikaci dané látky 

nebo směsi. [4] 

Členění - rozdělení v rámci tříd nebezpečnosti podle cesty expozice nebo povahy účinků. [4] 

Multiplikační faktor - koeficient násobení. Aplikuje se na koncentraci látky klasifikované 

jako nebezpečná pro vodní prostředí – akutně kategorie 1 nebo chronicky kategorie 1 a 

pouţívá se při sumační metodě k odvození klasifikace směsi, v níţ je daná látka obsaţena. [4] 

Balení - úplný produkt balicí operace zahrnující obal a jeho obsah. [4] 

Obal - jedna nebo více schránek a veškeré další součásti nebo materiály nezbytné k tomu, aby 

schránky plnily funkci obalu a další bezpečnostní funkce. [4] 

Vloţeným obal - obal umístěný mezi vnitřní obal nebo předměty a vnější obal. [4] 
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4 Globálně harmonizovaný systém OSN 

Globálně harmonizovaný systém (GHS) je systém pro standardizaci a harmonizaci 

klasifikace a označování chemických látek. Jde o logický a současně komplexní přístup k [5]: 

 definování zdravotní, fyzikální a environmentální nebezpečnosti chemických látek, 

 vytvoření klasifikačních procesů, které pouţívají dostupné údaje o chemických 

látkách, pro srovnání se stanovenými kritérii nebezpečnosti, 

 sdělování informací o nebezpečnosti a ochranných opatřeních (etikety, bezpečnostní 

listy). 

 

Systém byl vypracovaný na úrovni OSN s cílem sladit v celosvětovém měřítku 

rozdílné poţadavky na informace na označení stejných chemických látek, které souvisí 

s fyzikální nebezpečností, nebezpečností pro zdraví a nebezpečností pro ţivotní prostředí. 

Kromě toho systém GHS má také omezit překáţky kladené obchodování, které vznikly 

v důsledku toho, ţe vţdy, kdyţ se nějaký výrobek vyváţel, obvykle musel být vzhledem 

k rozdílným kritériím klasifikovaný a označený rozdílným způsobem [2]. 

V letech 1980 - 1990 přijala mezinárodní organizace práce The International Labor 

Organization úmluvu o harmonizaci systémů klasifikací a označování pro pouţívání 

nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí. Touto úmluvou byly poloţeny 

základy společného systému pro zajištění bezpečného pouţívání, dopravu a likvidaci 

nebezpečných chemických látek.  

V roce 1992, při příleţitosti konání konference OSN o ţivotním prostředí a rozvoji 

(UNCED) jednoznačně zazněl poţadavek na posílení mezinárodního úsilí v oblasti legislativy 

nakládání s chemickými látkami. Konkrétní poţadavek se týkal [6]: 

 rozšíření a urychlení mezinárodního posuzování rizik, 

 harmonizaci, klasifikaci a označování chemických látek, 

 výměnu informací, 

 posilování kapacit, 

 prevenci nezákonné mezinárodní přepravy.  
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Na této konferenci byl také schválen programový dokument OSN nazvaný Agenda 21. 

V rámci tohoto dokumentu byl stanoven poţadavek na vytvoření jednotného systému 

klasifikace, označování a balení, který by měl zaručit bezpečné nakládání s chemickými 

látkami. Celý proces vzniku tohoto systému započal přezkumem stávající legislativy, jehoţ 

výsledkem bylo zjištění, ţe nebude snadné sjednotit stávající systémy. Základ nové legislativy 

tvořilo několik málo vybraných zavedených systému, které byly kombinovány s dalšími 

systémy. Práce na novém systému GHS probíhaly pod záštitou Mezinárodní organizace 

programu pro správné nakládání s chemickými látkami (IOMC). Po dokončení prací, v roce 

2001, agenda nově přešla na Organizaci spojených národů (UNSCEGHS). Výbor expertů 

OSN pro přepravu nebezpečného zboţí a GHS klasifikace a značení chemických látek, 

formálně přijal GHS v prosinci 2002. Postupně byly vydávány a přijímány jednotlivá znění 

nového GSH systému. V roce 2006 bylo přijato a v roce 2009 bylo vydáno poslední 

aktualizované znění GHS [6]. 

Mimo Evropskou unii se zavázalo implementovat GHS do vnitrostátního práva mnoho 

dalších zemí včetně USA, Kanady, Nového Zélandu, Brazílie, Číny, Filipín, Ruska, Japonska, 

Mexika, Jiţní Afriky a dalších afrických zemí. Stav implementace je různý, začíná zeměmi, 

které uţ zavedly nebo se chystají zavést svůj vlastní implementační plán GHS (např. EU, 

Japonsko, Nový Zéland, Jiţní Korea), přes země, ve kterých probíhá činnost zaměřená na 

vypracování implementačního plánu GHS (např. USA) aţ po země, ve kterých se 

o implementaci GHS začalo jen diskutovat. Postup implementace GHS ve světě je znázorněn 

na obrázku 1. Bliţší informace o probíhající implementaci GHS v jednotlivých zemích lze 

nalézt na stránkách United Nations Economic Commission for Europe [7]. 

Kaţdá jednotlivá země pouţívá za účelem implementace své vlastní vnitrostátní právní 

nástroje. V EU byl GHS OSN zapracovaný do nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně a zrušení směrnic 

67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, které nabylo účinnosti 20. 

ledna 2009 (dále nařízení CLP z anglického Classification, Labelling and Packaging) [2]. 

V důsledku tohoto nového nařízení musí členské státy Evropské unie tudíţ i Česká republika 

pozměnit, případně vytvořit nové znění svých vnitrostátních právních předpisů tak, aby byly 

kompatibilní s tímto nařízením CLP. V těchto právních předpisech musí být také uvedeny 

kompetence orgánů kontrolujících dodrţování nařízení CLP a také musí být stanoveny sankce 

za případné neplnění povinností vyplývajících z nařízení CLP. 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
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Obrázek 1 Implementace GHS ve světě Zdroj: [8] 
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5 Právní předpisy související s klasifikací, 

označováním a balením 

Právní předpisy související s chemickými látkami a směsmi se stále vyvíjí jak v České 

republice, tak i v EU. Jde o potřebu reagovat na stále se zvyšující počet a mnoţství 

chemických látek a směsí dováţených do zemí EU, tak i snahu o zvýšení ochrany zdraví, 

ţivota a ţivotního prostředí. V současné době v České republice řeší problematiku 

chemických látek a přípravků zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích a jeho prováděcí předpisy [9]. Nově je v České republice chystán zákon o 

chemické bezpečnosti, který vstoupí v platnost nejdříve v roce 2011 [10]. V Evropské unii je 

nyní zaváděno do praxe Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí [4], které značnou mírou mění stávající systém přístupu 

k chemickým látkám a směsím. Cílem je zvýšení bezpečnosti a usnadnění mezinárodního 

obchodu. Toho má být dosaţeno sjednocením postupů při klasifikaci, označování a balení 

chemických látek a směsí. 

5.1 Právní předpisy v Evropské unii 

Právní předpisy EU pro klasifikaci, označování a balení mají zabezpečit vysokou 

úroveň ochrany lidského zdraví a ţivotního prostředí a funkční vnitřní trh. Pro tento účel jsou 

ve směrnicích 67/548/EHS [11], 1999/45/ES [12] a nově v nařízení CLP stanovena kritéria 

platná na celém území EU, na základě kterých se určuje, zda látka nebo směs, která se vyrábí 

v rámci evropského trhu nebo se na něj dováţí, má vlastnosti, které by mohly poškozovat 

lidské zdraví nebo ţivotní prostředí. Pokud látka nebo směs splňuje tato tzv. „klasifikační 

kritéria“, tj. jestliţe má určité nebezpečné vlastnosti, musí se klasifikovat v souladu s kritérii. 

Dodavatelé musí potom informovat o identifikovaných nebezpečných vlastnostech těchto 

látek nebo směsí své odběratele, včetně spotřebitelů. Nejběţnějším nástrojem na informování 

o nebezpečnosti je označení na obalu látky nebo směsi ale také bezpečnostní list, který se 

poskytuje dalším společnostem v dodavatelském řetězci [2]. 
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Právní předpisy EU pro klasifikaci, označování a balení sestávají ze tří předpisů: 

směrnice pro nebezpečné látky (směrnice 67/548/EHS), směrnice pro nebezpečné přípravky 

(směrnice 1999/45/ES) a nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, nařízení 

(ES) č. 1272/2008 (CLP), které nabylo účinnosti 20. ledna 2009 [2]. První dvě zmiňované 

směrnice budou ale zrušeny nařízením CLP a to ode dne 1. 6. 2015. Dalšími důleţitými 

právními předpisy jsou směrnice o bezpečnostních listech (směrnice Komise 91/155/EHS) a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. 

Směrnice rady 67/548/EHS o sbliţování právních a správních předpisů týkajících se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [11] 

Směrnice o nebezpečných látkách (Dangerous Substances Directive - dále DSD) je 

jedním z hlavních právních předpisů EU týkajících se chemické bezpečnosti. Vztahuje se na 

nebezpečné látky uváděné na trh v členských státech. Směrnice byla mnohokrát změněna 

v důsledku přizpůsobování se technickému pokroku. V přílohách směrnice jsou uvedeny 

symboly a označení nebezpečnosti, R-věty a S-věty a způsoby klasifikace [11]. 

Tato směrnice neovlivňuje ustanovení vztahující se na [11]: 

 léčivé přípravky, omamné látky a radioaktivní látky, 

 přepravu nebezpečných látek po ţeleznici, silnici, vnitrozemských vodních cestách, po 

moři nebo letecky, 

 střelivo a předměty obsahující výbušnou látku ve formě roznětek nebo motorové 

pohonné látky. 

Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/45/ES o sbliţování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

přípravků [12] 

Směrnice o nebezpečných přípravcích (Dangerous Preparation Directive - dále DPD) 

má za cíl sbliţování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných přípravků a sbliţování specifických ustanovení pro některé 

přípravky, které mohou představovat nebezpečí, ať jsou, nebo nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné podle této směrnice, pokud jsou takové přípravky uváděny na trh členských států 

[12]. 
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Tato směrnice se nevztahuje na následující přípravky v konečném stavu, které jsou 

určeny pro konečného uţivatele [12]: 

 lékařské přípravky pro humánní a veterinární pouţití definované směrnicí 65/65/EHS, 

 kosmetické prostředky definované směrnicí 76/768/EHS, 

 směsi látek, které jsou ve formě odpadu zahrnuty ve směrnicích 75/442/EHS a 

78/319/EHS, 

 potraviny, 

 krmiva, 

 přípravky obsahující radioaktivní látky definované směrnicí 80/386/Euratom, 

 zdravotnické prostředky, které jsou invazní nebo se pouţívají v přímém fyzickém 

styku s lidským tělem, pokud opatření Společenství zavede ustanovení o klasifikaci a 

označování nebezpečných látek a přípravků, která zajistí stejnou úroveň informací a 

ochrany jako tato směrnice. 

 

Tato směrnice se nepouţije na [12]: 

 přepravu nebezpečných přípravků po ţeleznici, silnici, vnitrozemských vodních 

cestách, po moři nebo letecky, 

 přípravky v tranzitu, které jsou pod celním dohledem, za předpokladu, ţe nejsou 

upravovány nebo zpracovávány. 

Směrnice Komise 91/155/EHS, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS 

vymezují a stanovují podrobná opatření k systému specifických informací pro 

nebezpečné přípravky [13] 

Směrnice stanovuje, ţe kaţdý kdo v EU odpovídá za uvádění nebezpečných látek nebo 

přípravků na trh, ať je to výrobce, dovozce, nebo distributor, je povinen poskytnout příjemci, 

kterým je průmyslový uţivatel látky nebo přípravku, bezpečnostní list. Ten se poskytuje 

bezplatně nejpozději při první dodávce látky nebo přípravku a potom při kaţdé revizi 

vyvolané kaţdými novými důleţitými informacemi, které se týkají bezpečnosti a ochrany 

zdraví a ţivotního prostředí [13]. 
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Bezpečnostní listy musí obsahovat informace o dané látce nebo přípravku 

(identifikace, sloţení, fyzikální a chemické vlastnosti, stálost a reaktivita), informace o 

společnosti (podniku), identifikaci moţných rizik, pokyny pro první pomoc, opatření při 

zdolávání poţáru a při úniku, doporučené osobní ochranné prostředky, toxikologické a 

ekologické informace, pokyny k manipulaci, skladování, přepravě a zneškodňování [13]. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro 

chemické látky [14] 

Nařízení je známo pod zkratkou REACH (z anglického Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals) a jeho účelem je především zajistit účinné 

fungování společného trhu pro chemické látky i směsí a zajistit ochranu lidského zdraví a 

ţivotního prostředí před neţádoucími účinky chemických látek systémem předběţné 

opatrnosti [10]. 

Nařízení REACH zavádí systém registrace všech chemických látek (jako takových, 

obsaţených v přípravcích či v předmětech) vyráběných či dováţených v mnoţství větším neţ 

1 tuna ročně. Výrobci nebo dovozci chemických látek jsou povinni při registraci v závislosti 

na produkovaném mnoţství předloţit soubor údajů, na jejichţ základě bude moţno posoudit 

její nebezpečnost pro lidské zdraví a ţivotní prostředí [10]. 

Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 o poplatcích placených Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí [15] 

Toto nařízení stanoví výši a pravidla pro úhradu poplatků vybíraných Evropskou 

agenturou pro chemické látky. Těmito poplatky jsou poplatky za podání ţádosti o povolení 

pouţívat alternativní chemický název a poplatky za předloţení návrhu na harmonizaci 

klasifikace a označování látky. Výše poplatku je odstupňována podle velikosti podniku 

(velký, střední, malý a mikropodnik) [15]. 
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Další právní předpisy Evropské unie řešící klasifikaci a označování chemických látek a 

směsí 

Nařízení CLP by se mělo obecně vztahovat na všechny látky a směsi dodávané v EU, s 

výjimkou případů, kdy jiné právní předpisy EU stanoví konkrétnější pravidla klasifikace a 

označování. Takovými právními předpisy jsou [4]: 

 směrnice 76/768/EHS o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se 

kosmetických prostředků, 

 směrnice Rady 82/471/EHS o určitých produktech pouţívaných ve výţivě zvířat, 

 směrnice Rady 88/388/EHS o sbliţování právních předpisů členských států týkajících 

se látek určených k aromatizaci pro pouţití v potravinách a výchozích materiálů pro 

jejich výrobu, 

 směrnice Rady 89/107/EHS o sbliţování právních předpisů členských států týkajících 

se potravinářských přídatných látek povolených pro pouţití v potravinách určených k 

lidské spotřebě, 

 směrnice Rady 90/385/EHS o sbliţování právních předpisů členských států týkajících 

se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, 

 směrnice Rady 93/ 42/EHS o zdravotnických prostředcích, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických  

prostředcích in vitro, 

 rozhodnutí Komise 1999/217/ES, kterým se přijímá seznam látek určených k 

aromatizaci pouţívaných v potravinách nebo na jejich povrchu, vypracované podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím 

se veterinárních léčivých přípravků, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím 

se humánních léčivých přípravků, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách 

pouţívaných ve výţivě zvířat, 

 předpisy pro leteckou, námořní, silniční, ţelezniční nebo vnitrozemskou vodní 

přepravu látek a směsí. 
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5.2 Právní předpisy v České republice 

První potřebnou komplexní právní úpravu v ČR v oblasti chemických látek a 

přípravků představoval zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích [16], který řešil především oblast zkoušení a klasifikace nebezpečných vlastností, 

registraci, balení a označování. Z důvodu vývoje právních předpisů EU ve vztahu k 

chemickým látkám a přípravkům a na základě zkušenosti z uplatňování bylo přistoupeno k 

vydání zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích [9].  

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [9] 

V tomto zákoně došlo především k zpřesnění zásad klasifikace chemických přípravků, 

rovněţ podrobněji byly stanoveny zásady balení a označování látek a přípravků. Zcela byla 

vypuštěna oblast nakládání s chemickými látkami a přípravky, která je i v součastné době 

řešena v rámci zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 

předpisů [10]. 

V důsledku přijetí nařízení REACH, došlo k výrazným změnám v obsahu dosud 

platného zákona o chemických látkách a chemických přípravcích vydáním novelizačního 

zákona č. 371/2008 Sb. Zrušeny byly části týkající se registrace chemických látek, 

bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro zdraví a ţivotní prostředí, 

oznamování a vedení evidence nebezpečných látek. Beze změny zůstaly ustanovení o 

klasifikaci, balení a označování chemických látek a přípravků a o správné laboratorní praxi.  

Orgány státní správy byly rozšířeny o Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho účast je 

nezbytná, neboť veškeré činnosti spojené se zajištěním chemické bezpečnosti budou 

realizovány průmyslovou sférou. Účast Ministerstva zdravotnictví je redukována, neboť 

registraci chemických látek nyní provádí Evropská agentura pro chemické látky. Účast 

Ministerstva ţivotního prostředí je zvýšena s ohledem na zajištění funkce příslušného orgánu 

pro realizaci nařízení REACH a vytvoření kontaktního místa pro poskytování poradenství 

zúčastněným osobám (CENIA) [10]. 
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Rovněţ došlo k úplnému zproštění povinností krajských úřadů. Vzhledem k tomu, ţe 

podle nařízení REACH jsou členské státy povinny zabezpečit kontrolu všech povinností 

uloţených průmyslové sféře, byly zahrnuty správní delikty a pokuty nejen při neplnění 

ustanovení zákona, ale i nařízení REACH (dozorové orgány nad dodrţováním nařízení 

REACH jsou ČIŢP, KHS a Celní správa). Zákonem č. 440/2008 Sb. bylo vyhlášeno úplné 

znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, jak vyplynulo ze změn 

uvedených v zákoně č. 371/2008 Sb. [10]. 

Prováděcí vyhlášky k zákonu 356/2003 Sb. [17]: 

 Vyhláška 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe (změna: 279/2005 Sb.), 

 Vyhláška 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    

(změna: 369/2005 Sb., 28/2007 Sb., 389/2008 Sb.), 

 Vyhláška 234/2004 Sb., o moţném pouţití alternativního nebo jiného odlišného názvu 

nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a 

udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek  a 

chemických přípravků, 

 Vyhláška 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 
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Zákon o chemické bezpečnosti [10] 

Návrh zákona o chemické bezpečnosti a o změně zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce (zákon o chemické bezpečnosti) předloţilo Ministerstvo ţivotního prostředí vládě v 

souladu s Plánem legislativních prací na rok 2009 [10]. 

Důvodem zpracování návrhu zákona je nutnost dosaţení plné kompatibility české 

legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy EU. Zákonem dojde k 

adaptaci českého právního řádu na několik přímo pouţitelných předpisů EU. Jedná se 

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

2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky (nařízení REACH) a o nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí a o 

změně nařízení (ES) č. 1907/2006, dále o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)          

č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, o 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu 

vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové 

rtuti, o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o 

detergentech, o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách [10]. 

Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu chemických 

látek, směsí a předmětů a při jejich uvádění na trh a pouţívání. V souvislosti s tím se upravují 

kompetence orgánů státní správy (v zájmu zajištění implementace poţadavků vyplývajících z 

právních předpisů EU) a stanovují sankce za neplnění povinností. V souladu s poţadavky 

uvedených nařízení je nutno rovněţ zabezpečit dostatečnou informovanost výrobců, dovozců, 

následných uţivatelů chemických látek a dalších zúčastněných osob ohledně jejich povinností 

a odpovědnosti [10]. 

K přijetí zákona a k jeho vstoupení v platnost mělo dojít k datu 1.12.2010 vzhledem k 

nabytí účinnosti příslušných ustanovení nařízení CLP. Do tohoto data ale zákon přijat nebyl a 

v době odevzdání této práce je stále v legislativním procesu. Neţ nový zákon 

nabude účinnosti bude se nadále v otázkách chemických látek a směsí postupovat podle 

zákona č. 356/2003 Sb. [9]. 
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6 Nařízení CLP 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí (nařízení CLP) a o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 

o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 vstoupilo v platnost 20. ledna 2009. Je závazné pro 

všechny členské státy EU. Platí přímo, není přejímáno do národních předpisů (zákonů ani 

vyhlášek) [3]. 

 Nařízení upravuje pravidla pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a 

směsí (dříve přípravků). Vychází sice ze stávajících předpisů EU v oblasti chemických látek a 

přípravků, ale vytváří nový systém tím, ţe v EU zavádí mezinárodní kritéria dohodnutá 

Hospodářskou a sociální radou OSN pro klasifikaci a označování nebezpečných látek a směsí 

systému GHS [10]. 

Nařízení bylo novelizováno v roce 2009 Nařízením Komise (ES)č. 790/2009, které 

především zapracovalo do části 3 přílohy VI dvě směrnice Komise 2008/58/ES a 2009/2/ES, 

neboli mění a doplňuje seznam látek s harmonizovanou (závaznou) klasifikací [3]. 

6.1 Postup zavádění nařízení CLP 

Nabytí účinnosti probíhá postupně - pro klasifikaci, označování a balení chemických 

látek od 1. 12. 2010, pro klasifikaci, označování a balení směsí od 1. 6. 2015 [10]. 

V přechodném období od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 se látky klasifikují jak 

podle směrnice DSD (v ČR implementována vyhláškou č. 232/2004 Sb.), tak podle nařízení 

CLP. Označují se a balí podle nařízení CLP. Směsi se v období od 20. 1. 2009 do 1. 6. 2015 

klasifikují, označují a balí podle směrnice DPD (v ČR implementována vyhláškou č. 

232/2004 Sb.) nebo se mohou klasifikovat, označovat a balit podle CLP, ale v tom případě 

musí být i nadále pouţita i klasifikace podle směrnice DPD [10]. 
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Látky klasifikované, značené a balené podle směrnice DSD, které byly uvedeny na trh 

před 1. 12. 2010, mohou být ponechány na trhu s touto klasifikací, značením a balením do             

1. 12. 2012. Po tomto datu musí být veškeré látky na trhu klasifikovány, baleny a označeny 

podle nařízení CLP. V praxi to znamená, ţe látky na trhu (např. v obchodech musí být 

přebaleny), rovněţ látky ve skladech musí být přebaleny. Směsi klasifikované, značené a 

balené podle směrnice DPD, které byly uvedeny na trh před 1. 6. 2015, mohou být ponechány 

na trhu s touto klasifikací, značením a balením do 1. 6. 2017. Po tomto datu musí být veškeré 

směsi na trhu klasifikovány, baleny a označeny podle nařízení CLP. V praxi to znamená, ţe 

směsi na trhu (např. v obchodech musí být přebaleny), rovněţ směsi ve skladech musí být 

přebaleny.  

 

Obrázek 2 Schéma zavádění CLP Zdroj: [2] 
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6.2 Povinnosti stanovující nařízení CLP 

Hlavní povinností výrobců a dovozců látek, následných uţivatelů, včetně výrobců 

směsí (zhotovitelů) a zpětných dovozců látek nebo směsí, na které se vztahuje vynětí 

z působnosti čl. 2 REACH, je klasifikovat, označovat a balit látky a směsi v souladu s 

nařízením CLP. Distributoři chemických látek a směsí musí provádět označování a balení 

v souladu s nařízením CLP [2]. 

Výrobci a dovozci, kteří uvádějí na trh nebezpečnou látku, budou téţ povinni 

oznamovat Evropské agentuře pro chemické látky určité informace, zejména identitu látky a 

její klasifikaci a označování, pokud uţ tyto informace nebyly předloţeny jako součást 

registrace podle nařízení REACH. Evropská agentura pro chemické látky potom zahrne 

oznámené informace do seznamu klasifikací a označování [2]. 

6.3 Co mění nařízení CLP 

Zatímco hlavní zásady klasifikace a označování jsou ve směrnicích DSD/DPD 

a v nařízení CLP podobné, existují některé rozdíly v důsledku toho, ţe byla převzata 

terminologie, klasifikační kritéria a prvky označování GHS OSN, a postupy z nařízení 

REACH [2]. 

Nová terminologie 

Nařízení CLP mění některé dříve pouţívané pojmy ze směrnice DSD a zavádí i nové. 

Jedná se o změnu slovního vyjádření, ale také o změnu obsahovou. Tyto termíny byly 

převzaty z GHS s cílem sjednotit jejich významovou úroveň v celosvětovém měřítku. 

Nejvýznamnější nové termíny [19]: 

 Směs - směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek, dříve nazýváno přípravek, 

 H-věty - standardní věty o nebezpečnosti. Jsou to pozměněné a početně rozšířené  

dříve uţívané R-věty, 

 P-věty - pokyny pro bezpečné zacházení. Jsou to pozměněné a početně rozšířené dříve 

uţívané S-věty, 

 Třída nebezpečnosti - povaha fyzikálního nebezpečí nebo nebezpečí pro zdraví či 

ţivotní prostředí, dříve kategorie a skupiny nebezpečnosti, 

 Kategorie nebezpečnosti - rozdělení kritérií v rámci kaţdé třídy nebezpečnosti.  



 19 

Klasifikace 

Pokud z hodnocení informací o nebezpečnosti vyplyne, ţe nebezpečnost spojená s 

danou látkou nebo směsí splňuje kritéria pro klasifikaci do jedné nebo více tříd nebezpečnosti 

nebo členění (kritéria v příloze I), klasifikují [20]: 

 výrobci, dovozci a následní uţivatelé, kteří látky uvádějí na trh bez ohledu na 

mnoţství, ve kterém je látky vyráběna, dováţena nebo uváděna na trh, 

 výrobci, dovozci, kteří registrují své látky, i kdyţ nejsou uváděny na trh, ale jsou 

předmětem registrace nebo oznámení podle podmínek REACH. (monomery, 

izolované meziprodukty spotřebované i přepravované, látky pro výzkum a vývoj), 

 výrobci nebo dovozci předmětu, kteří mají v předmětech látky podléhající registraci 

nebo oznámení dle REACH (pokud tak jiţ nebylo učiněno dříve), 

 výrobci výbušných předmětů, 

 distributoři (mohou pouţít klasifikaci dodavatele, ale jsou povinni zajistit, aby balení a 

označení bylo v souladu s CLP), 

 následní uţivatelé (mohou pro látky a směsi převzít klasifikaci, kterou odvodil 

dodavatel, ale jsou povinni zajistit, aby balení a označení bylo v souladu s CLP) 

 

látku nebo směs podle příslušné třídy nebo tříd nebezpečnosti nebo podle členění tak, 

ţe přiřadí jednu nebo více kategorií nebezpečnosti pro kaţdou příslušnou třídu nebezpečnosti 

nebo členění; jednu nebo více standardních vět o nebezpečnosti odpovídajících kaţdé 

kategorii nebezpečnosti [3]. 

Kritéria, na kterých jsou zaloţené třídy a kategorie nebezpečnosti, se vztahují stejně na 

látky i na směsi. Pokud jde o klasifikaci směsí z hlediska jejich vlivu na lidské zdraví 

a ţivotní prostředí, výpočtová pravidla se proti směrnici DPD změnila; jako nový přístup ke 

klasifikaci směsí se zavádí tzv. „principy extrapolace“. Ty umoţňují klasifikaci směsí na 

základě údajů o podobných testovaných směsích a informací o jednotlivých nebezpečných 

sloţkách [2]. Nově je také stanovena povinnost klasifikovat i izolované meziprodukty [19]. 

Zavádí se povinnost oznamovat klasifikaci a označování látek, které se uvádí na trh, 

do databáze, tzv. seznamu klasifikace a označování látek, kterou zaloţila a uchovává ECHA. 

(ustanovení dříve obsaţené v nařízení REACH). Dříve se klasifikace a označování 

neoznamovalo [2]. Nový je také poţadavek ukládat podklady pro klasifikaci 10 let po 

skončení uvádění na trh [19]. 
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Harmonizovaná klasifikace bude pro látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci (látky CMR) a látky senzibilizující při vdechování. V dalších třídách 

nebezpečnosti by šlo o individuální případy a jednalo by se o látky, které zatím nejsou 

zařazeny do přílohy VI nařízení CLP. Dříve se harmonizovaná klasifikace týkala všech 

skupin nebezpečnosti [2]. 

 Přejímá se stávající seznam závazně klasifikovaných látek (nyní seznam har-

monizovaných klasifikací). [19] Tyto klasifikace budou zaloţeny na návrhu členského státu 

(ustanovení dříve obsaţené v nařízení REACH), výrobce, dovozce nebo následného uţivatele. 

Dříve mohl harmonizovanou klasifikaci navrhnout pouze členský stát [2]. 

Třídy nebezpečnosti 

Evropská unie v nařízení CLP převzala ty třídy nebezpečnosti ze systému GHS OSN, 

které nejlépe vyjadřují skupiny a kategorie nebezpečnosti podle DSD. Tyto třídy 

nebezpečnosti se dále člení na kategorie nebo rozlišení, která zohledňují závaţnost účinku 

nebo způsob expozice. Zatímco celkový rozsah klasifikace podle CLP je srovnatelný se 

směrnicí DSD, z důvodu souladu s přepravními předpisy se celkový počet tříd nebezpečnosti 

zvýšil, zejména pokud jde o fyzikální nebezpečnosti [2]. 

Existují i prvky, které jsou součástí DSD nebo DPD, zatím však nebyly začleněny do 

systému GHS OSN, např. třída nebezpečnosti v rámci EU „nebezpečnost pro ozónovou 

vrstvu“ nebo některé nebezpečnosti, v důsledku kterých vznikly v rámci DSD doplňující 

označení, např. „R1 – Výbušný v suchém stavu“. Tyto prvky se pouţívají jako doplňující 

informace na označení a je moţno je najít v části 5 přílohy I a přílohy II nařízení CLP. Aby 

bylo zřejmé, ţe tyto doplňující prvky označení nepocházejí z klasifikace OSN, jsou jinak 

kódované neţ výstraţné upozornění podle CLP. Např. pro doplňující označení R1 podle DSD 

(„Výbušný v suchém stavu“) se nepouţívá kód H001, ale EUH001 [2]. 
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Třídy nebezpečnosti - pro fyzikální nebezpečí 

Směrnice DSD stanovovala skupiny nebezpečnosti - výbušné, oxidující, extrémně 

hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé. Nařízení CLP změnilo a rozšířilo počet tříd z 5 na 16 a ty 

jsou [10]: 

 Výbušniny, 

 Hořlavé plyny, 

 Hořlavé aerosoly, 

 Oxidující plyny, 

 Stlačené plyny, 

 Hořlavé kapaliny, 

 Hořlavé tuhé látky, 

 Samovolně reagující látky a směsi, 

 Pyroforické kapaliny, 

 Pyroforické tuhé látky, 

 Samo zahřívající se látky, 

 Látky a směsi, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny, 

 Oxidující kapaliny, 

 Oxidující tuhé látky, 

 Organické peroxidy, 

 Ţíravé/Korodující pro kovy. 

Třídy nebezpečnosti - nebezpečí pro zdraví 

Směrnice DSD stanovovala skupiny nebezpečnosti - vysoce toxické, toxické, zdraví 

škodlivé, ţíravé, dráţdivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci. 

Nařízení CLP změnilo a rozšířilo počet tříd z 8 na 10 a ty jsou [10]: 

 Akutní toxicita, 

 Poleptání/podráţdění kůţe, 

 Váţné poškození očí/podráţdění očí, 

 Senzibilizace kůţe nebo dýchacích orgánů, 

 Mutagenita, 

 Karcinogenita, 

 Toxicita pro reprodukci, 

 Specifická toxicita pro cílové orgány - jednorázová expozice, 
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 Specifická toxicita pro cílové orgány - opakovaná expozice, 

 Nebezpečí při vdechnutí. 

Třída nebezpečnosti - nebezpečí pro ţivotní prostředí 

Směrnice DSD stanovovala skupinu nebezpečnosti - nebezpečné pro ţivotní prostředí. 

Nařízení CLP změnilo název této skupiny na [10]: 

 Nebezpečí pro vodní prostředí 

Dodatečná třída nebezpečnosti EU 

Tuto třídu uţ stanovovala směrnice DSD, ale oproti ostatním třídám tahle není 

součástí GHS [10]: 

 Nebezpečí pro ozonovou vrstvu 

Označování 

Pokyny pro označování podle CLP se podstatně liší od pokynů stanovených směrnicí 

DSD, to je dáno především zavedením nových grafických symbolů, signálních slov a novým 

koncipováním H-vět a P-vět [10]. 

Štítky 

Látky nebo směsi klasifikované jako nebezpečné je potřebné označit štítkem, který 

bude obsahovat údaje uvedené v nařízení CLP. Jedná se o [10]:  

 informace o dodavateli, 

 identifikaci látky/směsi, 

 mnoţství látky/směsi v obalech,  

 piktogramy označující nebezpečí,  

 signální slova (nebezpečí/varování) 

 údaje o nebezpečnosti (H-věty),  

 pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty),  

 doplňkové informace. 
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Piktogramy označující nebezpečí 

Piktogramy stanovené nařízením CLP (příloha V.) nahradí nynější grafické symboly 

nebezpečnosti, které jsou ve čtverci a na ţlutooranţovém poli. V nové grafické úpravě se 

jedná o kosočtverce, červeně orámované, uvnitř s černým symbolem na bílém pozadí.  

Některé piktogramy lze pouţít i pro více tříd nebezpečnosti. Návrhů bylo více, ale vybrány 

byly pouze dále znázorněné [10]: 

 

 

Obrázek 3 Piktogramy označující nebezpečí Zdroj: [18] 

Signální slova  

Signální slova označují příslušnou úroveň závaţnosti nebezpečnosti za účelem 

varování čtenáře před moţným nebezpečím. Signální slova jsou pro kaţdou konkrétní 

klasifikaci stanovena v tabulkách, které uvádějí prvky označení poţadované pro kaţdou třídu  

nebezpečnosti [10]. Umístěny budou na etiketě u symbolů nebezpečnosti. V určitých, méně 

častých případech, nebude třeba signální slova uvádět. Jsou navrţena dvě signální slova [19]:  

 Nebezpečí (pro závaţnější kategorie nebezpečnosti), 

 Varování (pro méně závaţné kategorie). 
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Bezpečnostní listy 

Změny klasifikace a označování látek a směsí se následně promítnou i do změn v 

poţadavcích na bezpečnostní listy, respektive nařízení CLP novelizovalo článek č. 31 nařízení 

REACH [3]. 

I kdyţ poţadavky na bezpečnostní list byly stanoveny v nařízení REACH (článek 31 a 

příloha II), tyto byly změněny a doplněny čl. 57 aţ 59 nařízení CLP. Tyto změny a doplnění 

stanovují následující [2]: 

 do 1. června 2015 se v bezpečnostních listech uvádí klasifikace podle směrnice DSD; 

po 1. prosinci 2010 se musí uvádět také klasifikace podle nařízení CLP. To platí jak 

pro bezpečnostní listy pro látky samotné tak pro bezpečnostní listy směsí obsahujících 

tyto látky, 

 do 1. června 2015 se v bezpečnostních listech musí uvádět klasifikace směsí podle 

směrnice DPD, 

 do 1. června 2015 platí, ţe pokud je směs klasifikována, označena a zabalena podle 

nařízení CLP, musí být v bezpečnostních listech uvedena vedle klasifikace podle 

směrnice DPD také klasifikace podle nařízení CLP. Nicméně dodavatel se můţe 

rozhodnout, ţe stanoví klasifikaci směsi podle nařízení CLP dříve, neţ toto nařízení 

bude aplikovat v plném rozsahu (tzn. dříve neţ začne označovat a balit v souladu 

s pravidly nařízení CLP). V takovém případě dodavatel můţe zařadit tyto informace 

v přiloţeném bezpečnostním listu v části „ostatní informace“, 

 od 1. června 2015 se musí v bezpečnostních listech uvádět klasifikace látky a směsi 

podle nařízení CLP. Počínaje tímto datem se ruší staré právní předpisy (směrnice DSD 

a směrnice DPD) a klasifikace podle směrnice DSD a směrnice DPD se nebude smět 

pouţívat. 
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7 Subjekty činné v problematice nařízení CLP 

Na úrovni EU je zaštiťujícím orgánem nad problematikou nařízení CLP Evropská 

agentura pro chemické látky. Na úrovni členských států jsou pak zřízena tzv. Národní 

informační centra, která poskytují poradenství v problematice nařízení REACH a nařízení 

CLP. Dalšími prvky jsou příslušné orgány státní správy, které zajišťují kontrolu dodrţování 

zmiňovaných nařízení.  

Evropská agentura pro chemické látky 

Evropská agentura pro chemické látky (dále ECHA) je orgánem Evropské unie se 

sídlem v Helsinkách, který byl zřízen za účelem spravování nařízení REACH. Svou práci 

zahájila 1. 6. 2007 a od tohoto data je ústředním subjektem pro provádění nařízení REACH i 

CLP a má zajistit jejich soulad v celé Evropské unii [21]. 

Evropská agentura pro chemické látky pomocí svého sekretariátu a specializovaných 

výborů poskytuje členským státům a institucím Evropské unie vědeckou a technickou 

podporu v otázkách, které souvisejí s chemickými látkami, které spadají do její působnosti. 

Typickými úkoly ECHA obecně jsou [21]: 

 poskytovat průmyslu technické a vědecké pokyny a nástroje v souvislosti s plněním 

povinností vyplývajících z nařízení CLP, 

 poskytovat příslušným orgánům členských států technické a vědecké pokyny týkající 

se uplatňování nařízení CLP, 

 poskytovat podporu kontaktním místům zřízeným v souladu s nařízením CLP, 

 vytvořit seznam klasifikací a označení a vést jej ve formě databáze a přijímat 

oznámení do seznamu klasifikací a označení, 

 přijímat od příslušných orgánů členských států a dodavatelů návrhy harmonizované 

klasifikace látky, a předkládat Komisi stanoviska k těmto návrhům klasifikace, 

 přijímat, hodnotit a rozhodnout o přijatelnosti poţadavků na pouţití alternativního 

názvu chemické látky, 

 vypracovávat a předkládat Komisi návrhy výjimek z poţadavků na označování a 

balení. 
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CENIA 

Česká informační agentura ţivotního prostředí (dále jen CENIA) byla zřízena 

Ministerstvem ţivotního prostředí k 1. 4. 2005. Tímto ministerstvem byla také pověřena, aby 

zaloţila Národní informační centrum. Toto centrum je dnes nejlepším zdrojem informací o 

nařízení CLP v České republice. Výhodou oproti kontaktování samotné ECHA je moţnost 

dorozumění se v českém jazyce a případná znalost místních podmínek. 

Kontrolní orgány 

Kontrolu dodrţování nařízení REACH a nařízení CLP v České republice provádějí 

příslušné orgány státní správy na různých úrovních [22]: 

 Ministerstvo ţivotního prostředí, 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, 

 Krajská hygienická stanice, 

 Celní úřady, 

 Obchodní inspekce. 
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8 Malé a střední podniky v Moravskoslezském 

kraji 

Podnikem se rozumí podle evropského práva jakýkoli subjekt vyvíjející hospodářskou 

činnost, bez ohledu na jeho právní formu či subjektivitu a způsob financování. V nařízení 

komise č. 800/2008 [23] jsou nově podniky členěny podle kritérií, kterými jsou počet 

zaměstnanců, jejich aktiva nebo roční obrat a nezávislost podniku. Podnik můţe spadat do 

skupiny [23]: 

 Drobný podnik - podnik, který zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců a jeho aktiva 

(majetek) nebo obrat (příjmy) nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR , 

 Malý podnik - podnik, který zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců a jeho aktiva 

(majetek) nebo obrat (příjmy) nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR , 

 Střední podnik - podnik, který zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců a jeho aktiva 

(majetek) nepřesahují korunový ekvivalent 43 mil. EUR nebo má obrat (příjmy) 

nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR, 

 Velký podnik - podnik, který nesplňuje kritéria pro zařazení do výše zmiňovaných 

skupin. 

 

V Moravskoslezském kraji je skoro 245 000 ekonomických subjektů. Pokud budeme 

brát v potaz počet jejich zaměstnanců, tak by do skupiny středních a malých podniků mohlo 

spadat zhruba 29 000 z nich. Ale toto číslo je značně zavádějící, protoţe u 144 000 podniků 

není přesný počet zaměstnanců uveden. Dalšími faktory ovlivňujícími zařazení do skupiny 

středních a malých podniků je jejich majetek, roční obrat a nezávislost podniku. Tyto kritéria 

se ale neuvádí v souvislosti s počtem zaměstnanců podniku, tudíţ je určení přesného počtu 

malých a středních podniků značně obtíţné. Zařazení podniků do kategorií podle počtu 

zaměstnanců v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje je uvedeno v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Podniky v MSK podle počtu zaměstnanců Zdroj: [24] 

 Zaměstnanců 
Kraj 

celkem 

v tom okresy 

Bruntál 
Frýdek-

Místek 
Karviná 

Nový 

Jičín 
Opava Ostrava 

Kraj celkem 244 672 19 216 40 351 42 376 29 917 36 505 76 307 

 v tom:               

neuvedeno 144 113 10 812 22 893 26 722 17 726 20 841 45 119 

bez zaměstnanců 71 155 6 090 12 203 10 893 8 988 11 575 21 406 

1 - 9         (drobný podnik) 23 643 1 841 4 252 3 938 2 531 3 226 7 855 

10 - 49     (malý podnik) 4 480 376 783 620 527 699 1 457 

50 - 249   (střední podnik) 1 047 85 181 170 116 141 354 

250 a více (velký podnik) 234 12 39 33 29 23 98 

 

Subjekty, kterých se nařízení CLP týká jsou především výrobci, dovozci a následní 

uţivatelé chemických látek a chemických směsí. Z dostupných zdrojů bylo zjištěno, ţe 

v Moravskoslezském kraji je 373 podniků zabývajících se výrobou chemických látek a 

chemických směsí. Jejich počty v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje jsou 

uvedeny v tabulce 2. Z tohoto počtu, ale nelze blíţe určit velikost těchto podniků.  

 

Tabulka 2 Podniky v MSK vyrábějící chemické látky/přípravky Zdroj: [25] 

  
Kraj 

celkem 

v tom okresy 

Bruntál 
Frýdek-

Místek 
Karviná 

Nový 

Jičín 
Opava Ostrava 

Podniky vyrábějící chem. 

látky/přípravky 
373 20 46 49 68 77 113 

 

Jako vzorovou skupinu podniků, které mohou vytvořený algoritmus pro zavádění 

nařízení CLP vyuţít, byly vybrány podniky v Moravskoslezském kraji zařazené do skupiny A 

nebo B. Jedná se o podniky na jejichţ území se nachází nebezpečné látky uvedené v zákoně č. 

59/2006 Sb., v takovém mnoţství, které překračují kritéria uvedené ve zmiňovaném zákoně. 

V podnicích zařazených do skupiny B se nachází větší mnoţství nebezpečných látek neţ 

v podnicích skupiny A. V Moravskoslezském kraji se nachází 13 podniků zařazených do 

skupiny A a 13 podniků zařazených do skupiny B. Tyto podniky jsou vyjmenovány v příloze 

1 a 2. Z těchto podniků spadá do skupiny malých a středních podniků dle dostupných 

informací 5 z nich. Ty jsou uvedeny v tabulce 3 a jsou také znázorněné na obrázku 4. 
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Tabulka 3 Malé a střední podniky v MSK zařazené do skupiny A, B Zdroj: [26] 

Skupina Provozovatel Sídlo provozovatele Zařazení 
Vybrané nebezpečné 

látky/přípravky 

B DUKOL Ostrava, s.r.o. 
Ostrava - Mariánské 

Hory 
malý 

Methanol  

Formaldehyd 45 % 

B 
DYMOS Czech 

Republic s.r.o. 
Nošovice střední neuvedeno 

B 
PA Resins Ostrava, 

s.r.o. 

Ostrava – Mariánské 

Hory 

malý 

 
ve výstavbě 

A FITE a.s. Darkovičky střední Výbušniny 

A 
LINDE VÍTKOVICE, 

a.s. 
Ostrava - Vítkovice střední Technické plyny 

 

 

 

Obrázek 4 Mapa malých a středních podniků v MSK zařazených do skupiny A, B 
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Důvodem, proč je diplomová práce zaměřena zrovna na tyto podniky a nejen na ně, 

ale na všechny malé a střední podniky nakládající s chemickými látkami a směsmi je, ţe 

v těchto podnicích vesměs chybí lidé, kteří by se zabývali čistě problematikou chemických 

látek a směsí. V praxi vykonává jedna osoba i více činností, ke kterým nemá odborné 

vzdělání, ani potřebně praktické zkušenosti. Pro tyto osoby je značně problematické se 

neustále orientovat v nových právních předpisech a plnit povinnosti z nich vyplývající. 

Jedním takovým právním předpisem, je i nařízení CLP, které svým rozsahem a provázaností 

s dalšími právními předpisy klade na malé a střední podniky značnou zátěţ. Proto je cílem 

této práce vytvořit návrh algoritmu, který jim usnadní zavádění tohoto nařízení do praxe. 
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9 Návrh algoritmu zavádění nařízení CLP 

Návrh algoritmu pro zavádění nařízení CLP je určen pro podniky nakládající  

s chemickými látkami, chemickými směsmi a výbušnými předměty. Na tyto látky, směsi a 

výbušné předměty se nyní vztahuje nařízení CLP, podle kterého se musí klasifikovat, 

označovat a také balit. 

Jak postupovat při plnění povinností stanovených v nařízení CLP, je systematicky 

popsáno ve vývojovém diagramu na obrázku 6 a 7. Vývojový diagram je znázorněn pomocí 

prvků z obrázku 5. Jednotlivé bloky mají logickou návaznost vyjádřenou pomocí spojovacích 

čár s vyznačením směru postupu. V rozhodovacích blocích si vţdy musíte určit zda je splněna 

daná podmínka či nikoli a postupovat dál podle znázorněného souhlasu či záporu. V blocích 

zpracování se musí splnit to co je uvedeno v textu. Jednotlivé bloky jsou v dolní části 

označeny číslem, které odkazuje na konkrétní text, který podrobně popisuje, co se má 

v daném kroku učinit a také jakým způsobem. 

Zkratky pouţité ve vývojovém diagramu: 

 CLP - nařízení (ES) č. 1272/2008 

 REACH - nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 

 DSD - směrnice rady 67/548/EHS 

 DPD - směrnice Evropského parlamentu a rady 1999/45/ES 

 

 

Obrázek 5 Popis prvků algoritmu 
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Obrázek 6 Návrh algoritmu zavádění nařízení CLP 1. část 
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Obrázek 7 Návrh algoritmu zavádění nařízení CLP 2. část 
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1. Koho se algoritmus týká 

Algoritmus popisuje a přehledně zobrazuje zjištění a postup zavádění CLP pro fyzické 

nebo právnické osoby v Evropské unii, které nakládají: 

 s chemickými látkami - chemické prvky a jejich 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, 

 s chemickými směsmi - směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek, 

 s výbušnými předměty - předměty obsahující jednu nebo více výbušných látek nebo 

směsí 

a spadají do jedné níţe uvedené skupiny subjektů: 

 Výrobce - coţ je fyzická nebo právnická osoba, která na území Evropské unie vyrábí 

chemickou látku nebe směs, 

 Výrobce předmětu - coţ je fyzická či právnická osoba, která na území Evropské unie 

vyrábí nebo sestavuje výbušný předmět (předmět obsahující jednu nebo více 

výbušných látek nebo směsí), nebo v případě, ţe je látka obsaţená v předmětu 

registrována nebo oznamována podle článku 7 nebo 9 nařízení REACH, 

 Dovozce - coţ je fyzická nebo právnická osoba, která sídlí v Evropské unii a dováţí na 

její území chemickou látku/směs nebo výbušný předmět, 

 Distributor - fyzická nebo právnická osoba, která sídlí v Evropské unii a na jejím 

území pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaţenou ve směsi pro třetí 

osoby, 

 Následný uţivatel - fyzická nebo právnická osoba v Evropské unii jiná neţ výrobce 

nebo dovozce, která pouţívá látku samotnou nebo obsaţenou ve směsi při své 

průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uţivatelem není distributor ani 

spotřebitel. Za následného uţivatele se povaţuje rovněţ zpětný dovozce. 

 

 

 

 

 

 



 35 

2. Seznam chemických látek/směsí a výbušných předmětů 

Pro získání přehledu o všech chemických látkách/směsích a výbušných předmětech, 

které vyrábíte, dováţíte, distribuujete nebo pouţíváte je vhodné si vytvořit seznam těchto 

látek, směsí, předmětů a látek obsaţených ve směsích a předmětech. Tento seznam je 

výchozím bodem pro případné nové klasifikování, označení a balení těchto látek, směsí a 

výbušných předmětů a také dalších povinností s tím souvisejících. 

3. Chemická látka/směs, výbušný předmět 

Z vytvořeného seznamu vyberte chemickou látku/směs nebo výbušný předmět a to 

podle pořadí na seznamu a podle toho zda ještě poloţka neprošla následným cyklem a 

jednotlivými kroky. 

4. Uvádění na trh 

Zde se zjišťuje zda se chemická látka/směs nebo výbušný předmět jiţ uvádí nebo bude 

uvádět na trh či nikoliv. Uvedení na trh znamená dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za 

úplatu či zdarma nebo dovoz. Je také důleţité zmínit, ţe nezáleţí na mnoţství chemické 

látky/směsi nebo výbušného předmětu uváděné na trh. 

5. Podléhá látka registraci ? 

Určete zda látka nebo látka obsaţená v předmětu podléhá registraci v souladu s 

článkem 6, článkem 7 odst. 1 nebo 5, článkem 9, článkem 17 nebo článkem 18 nařízení 

REACH. Toto je také stanoveno v článku 4 nařízení CLP. Pokud látka podléhá registraci, 

musí být klasifikována. 

6. Zachování sloţení chemické látky/směsi 

Jestliţe jste následným uţivatelem nebo distributorem chemické látky/směsi, tak 

zjistěte, zda měníte její sloţení. Pokud ano, tak budete muset chemickou látku/směs nově 

ohodnotit a případně klasifikovat. Pokud neměníte sloţení, můţete převzít klasifikaci od 

vašeho dodavatele. 
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7. Převzetí klasifikace 

Můţete pouţít pro chemickou látku/směs klasifikaci, kterou jiţ v souladu s hlavou II 

nařízení CLP odvodil některý účastník dodavatelského řetězce a to pokud neměníte sloţení 

chemické látky/směsi. Potřebné údaje o klasifikaci naleznete na bezpečnostním listu od 

vašeho dodavatele. 

Dále ovšem sami musíte zajistit, aby označení a balení chemické látky/směsi bylo v 

souladu s hlavami III a IV nařízení CLP (článek 4 odst. 4, 5 a 6 nařízení CLP). 

8. Jedná se o látku ? 

Cílem: rozhodnutí zda se jedná resp. nejedná o látku. Od tohoto bodu dále se 

postupuje odděleně.  

9. Seznam harmonizovaných klasifikací 

Zjistěte, zda je látka uvedena v seznamu harmonizovaných klasifikací v tabulce 3.1    

v části 3 přílohy VI nařízení CLP. Pokud ano, bude látka následně překlasifikována na 

základě tohoto seznamu. Jestliţe ne, tak se musí provést vlastní klasifikace látky. Pouţití 

seznamu harmonizovaných klasifikací je povinné pro látky v něm obsaţené. Vyhledávání 

proveďte s pouţitím indexového čísla, čísla ES a čísla CAS příslušné látky. 

10. Překlasifikování na základě harmonizovaných klasifikací 

Jestliţe se shoduje název, indexové číslo, číslo ES a číslo CAS, můţete převzít 

klasifikaci a označování látky ze seznamu harmonizovaných klasifikací pro svou látku.  

Musíte také vzít v úvahu dopad všech speciálních instrukcí, které jsou uvedeny ve 

sloupci Poznámky tabulky 3.1 přílohy VI k nařízení CLP. Tyto poznámky mohou upravovat 

konečnou klasifikaci, protoţe:  

 látka (kyseliny, zásady atd.) je uváděna na trh ve formě vodného roztoku v různých 

koncentracích, 

 cesta expozice nebo povaha účinků látky vede k dalšímu členění klasifikace dané třídy 

nebezpečnosti, 

 látka se prodává ve formě, která nemá fyzikální vlastnosti oznamované příslušnou 

klasifikací, 

 látka obsahuje stabilizátor nebo inhibitor, který můţe ovlivnit její klasifikaci , 
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 pokud jde o některé sloţité látky vznikající při zpracování olejů a uhlí, tato látka 

obsahuje méně neţ stanovený limit zvláštní látky, 

 pro některé nebezpečné vlastnosti jiţ byla provedena klasifikace látky.  

 

V případě, ţe máte k dispozici další informace, které naznačují, ţe by bylo vhodné 

látku klasifikovat do kategorie závaţnější nebezpečnosti, musíte tak učinit. 

Pokud máte nové informace, jeţ mohou vést ke změně harmonizované klasifikace a 

prvků označení látek, měli byste předloţit návrh příslušnému orgánu v jednom ze členských 

států, v němţ je látka uváděna na trh (čl. 37 odst. 6 nařízení CLP). 

11. Jedná se o směs ? 

Cílem: rozhodnutí zda se jedná resp. nejedná o směs. Od tohoto bodu dále se 

postupuje odděleně.  

12. Klasifikace podle směrnic DSD a DPD 

Zjistěte, zda jste vy nebo váš dodavatel jiţ provedli před 1. prosincem 2010 klasifikaci 

látky v souladu se směrnicí DSD nebo před 1. červnem 2015 klasifikaci směsi v souladu se 

směrnicí DPD. 

13. Pouţití převodní tabulky 

V příloze VII k nařízení CLP je uvedena převodní tabulka, která má slouţit k převodu 

existujících klasifikací dle směrnic DSD či DPD na klasifikace dle nařízení CLP. Převodní 

tabulka zahrnuje ty druhy nebezpečnosti, pro které existuje přijatelný vztah mezi směrnicí 

DSD/DPD a nařízením CLP.  

Pro směsi, u kterých byla klasifikace provedena na základě výsledků zkoušek, lze 

převodní tabulku pouţít stejně jako v případě látek. Pro směsi, u kterých byla klasifikace 

původně provedena na základě koncentračních limitů dle směrnice DPD nebo na základě 

konvenční výpočtové metody dle směrnice DPD, je však třeba navrhovaný výsledek převodu 

podle nařízení CLP pečlivě zváţit kvůli rozdílům v koncentračních limitech a výpočtových 

metodách v nařízení CLP. 
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14. Byly všechny klasifikace převedeny ? 

Pokud odpovídající klasifikace podle nařízení CLP neexistuje, musíte zhodnotit tyto 

vlastnosti sami za pouţití kritérií z přílohy I k nařízení CLP. 

15. Shromáţdění informací o látce, směsi nebo výbušném 

předmětu 

Ke klasifikaci látky, směsi nebo výbušného předmětu je nutné získat co nejvíce 

informací o jejích nebezpečných vlastnostech. Tyto údaje můţete získat: 

 ze svých interních zdrojů a to pokud jste prováděli jiţ dříve klasifikaci této látky, 

směsi nebo výbušného předmětu, 

 z dokumentace vytvářené v souvislosti s nařízením REACH, 

 z bezpečnostního listu, 

 přímo od vašeho dodavatele, 

 na stránkách Agentury pro chemické, například z fóra pro výměnu informací o látce 

(SIEF), 

 v Evropském informačním systému pro chemické látky (ESIS), 

 v Evropském úřadu pro bezpečnost potravin, pro léčivé látky přípravků na ochranu 

rostlin (EFSA), 

 ze směrnic o přepravě (ADR, RID, ADN, Kodex IMDG a ICAO), 

 z databází o chemických látkách a směsích, 

 z odborných publikací zaměřených na danou problematiku. 

 

Zdroje informací mimo EU: 

 portál ECHEM OECD: http://webnet3.oecd.org/echemportal/,  

 RTECS (Registr toxických účinků chemických látek) dostupný na internetových 

stránkách NIOSH (Národní ústav pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Spojených 

států): http://www.cdc.gov/niosh/rtecs/,  

 internetové stránky agentury USEPA (Agentura Spojených států pro ochranu 

ţivotního prostředí): http://www.epa.gov/,  

 IRIS (Integrovaný informační systém o rizicích) dostupný na internetových stránkách 

agentury USEPA: http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm,  
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 internetové stránky OSHA (Správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Spojených 

států): http://www.osha.gov/,  

 internetové stránky NICNAS (Národní schéma oznamování a hodnocení 

průmyslových chemických látek – Austrálie): http://www.nicnas.gov.au/,  

 internetové stránky TOXNET, které obsahují databáze jako např. Toxline a HSDB: 

http://toxnet.nlm.nih.gov/,  

 internetové stránky IPCS (Mezinárodní program chemické bezpečnosti) INCHEM: 

http://www.inchem.org/ a  

 odborná literatura: portál PubMed Národní lékařské knihovny Spojených států 

vyhledává stovky příslušných časopisů, z nichţ mnohé jsou k dispozici zdarma: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/. 

 

Jestliţe se potřebné informace nepodaří získat z výše uvedených zdrojů, je další 

moţností provedení laboratorních zkoušek. Nové zkoušky by se měly provádět v souladu s 

metodikou zkoušek stanovenou v nařízení (ES) č. 440/2008, eventuálně mohou zkoušky 

vycházet z platných vědeckých zásad, které jsou mezinárodně uznávané, nebo z mezinárodně 

platných metod. Zkoušky by měly být provedeny na látce/směsi nebo výbušném předmětu v 

takové formě nebo skupenství, v jakém bude uváděna na trh a v nichţ lze důvodně 

předpokládat, ţe bude také pouţívána. 

Zkoušky fyzikální nebezpečnosti látek, směsí a výbušných předmětů by měly být 

stanoveny na základě zkoušek, které vycházejí z metod nebo standardů uvedených v části 2 

přílohy I k nařízení CLP. 

Provádět nové zkoušky nebezpečnosti pro zdraví a ţivotní prostředí nařízení CLP 

neukládá. Nicméně mohou být provedeny, pokud jste jiţ vyčerpali všechny ostatní moţnosti 

získávání informací, včetně pouţití pravidel stanovených v bodě 1 přílohy XI nařízení 

REACH (článek 8 nařízení CLP). Zkoušky na zvířatech by se měly provádět pouze tehdy, 

pokud neexistují ţádné jiné alternativy, jak získat dostatečně spolehlivé a kvalitní údaje. Není 

povoleno provádět zkoušky na lidech a na subhumánních primátech (článek 7 nařízení CLP). 

 

Měli byste zváţit, zda máte dostatečné odborné znalosti k tomu, abyste posoudili 

dostatečnost a platnost získaných informací o nebezpečnosti. Pokud tomu tak není, budete 

zřejmě muset konzultovat odborníka. Vy nebo příslušný odborník byste měli shromáţděné 

informace prověřit a přesvědčit se, zda jsou pro účely klasifikace postačující a spolehlivé.  
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16. Klasifikace 

Vy nebo příslušný odborník nejprve zjistěte, zda shromáţděné informace ukazují na 

nějakou nebezpečnou vlastnost. Následně musíte ověřit, zda jsou dané informace přímo 

srovnatelné s kritérii příslušného druhu nebezpečnosti. Tento krok je třeba opakovat v případě 

kaţdé klasifikace nebezpečnosti stanovené podle nařízení CLP, pro kterou máte informace.  

Zjištění průkaznosti důkazů, pro které se vyţaduje odborný posudek, je třeba provést, 

pokud klasifikační kritéria jakékoli zvaţované třídy nebezpečnosti nelze na vaše informace 

pouţít přímo, např. v případě, ţe tyto informace svědčí pro jiné poloţky a jednotky, neţ jsou 

ty stanovené v kritériích dle nařízení CLP, nebo téţ za účelem provedení klasifikace látky pro 

vlastnosti CMR, viz bod 1.1.1 přílohy I nařízení CLP a oddíl 1.2 přílohy XI nařízení REACH. 

Zjištění průkaznosti důkazů má určit, zda má daná látka určitou nebezpečnou vlastnost (čl. 9 

odst. 3 nařízení CLP). 

Pokud informace, které máte k dispozici, nejsou k odvození fyzikální nebezpečnosti 

vaší látky dostatečné, musíte provést nové zkoušky, je-li to vyţadováno v části 2 přílohy I 

nařízení CLP. Pokud jste jiţ vyčerpali všechny způsoby získávání informací, můţete ke 

stanovení nebezpečnosti vaší látky pro zdraví a ţivotní prostředí provést nové zkoušky. 

Pokud z hodnocení informací o nebezpečnosti vyplývá, ţe látka, směs nebo výbušný 

předmět splňuje kritéria, aby byl pro určitou nebezpečnost klasifikován, musíte mu přiřadit 

příslušnou třídu a kategorii nebezpečnosti (část 2 aţ 5 přílohy I k nařízení CLP) a patřičné 

prvky označení pro štítky a bezpečnostní listy, tj. signální slova, standardní věty o 

nebezpečnosti, výstraţné symboly nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Tento 

krok je třeba opakovat v případě kaţdé třídy nebezpečnosti stanovené podle nařízení CLP, pro 

kterou máte informace (články 5–14 nařízení CLP). 

Současně s přiřazením klasifikace musíte stanovit také takzvané „specifické 

koncentrační limity“ (SCL), pokud z přiměřených a spolehlivých vědeckých informací plyne, 

ţe nebezpečnost látky obsaţené v jiné látce nebo směsi je jiţ prokázaná, je-li přítomna v 

koncentraci niţší neţ jsou koncentrace stanovené pro všechny třídy nebezpečnosti v části 2 

přílohy I nebo obecné koncentrační limity stanovené pro všechny třídy nebezpečnosti v 

částech 3 aţ 5 přílohy I. Za výjimečných okolností, kdyţ nebezpečnost látky není zjevná ani 

nad těmito prahy, můţete stanovit i vyšší specifické koncentrační limity (článek 10 nařízení 

CLP). Pro klasifikace pro vodní prostředí – akutní kategorie 1 a chronická kategorie 1, musíte 
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namísto specifických koncentračních limitů stanovit takzvané „multiplikační faktory“ (M-

faktory).  

K určení klasifikace směsi by měly být pouţity především údaje o směsi jako celku. V 

případě, ţe nemůţete vyuţít dostupných údajů ze zkoušek o směsi jako celku, bude pro 

klasifikaci této směsi zásadní dostatek informací o jejích jednotlivých součástech.  

Pro některé druhy nebezpečnosti pro zdraví a nebezpečnosti pro ţivotní prostředí 

můţete nyní pouţít tzv. zásady extrapolace. Pouţijete údaje o obdobných zkoušených směsích 

a informace o jednotlivých nebezpečných látkách ve směsi obsaţených. 

17. Uchování informací 

Všechny informace, které jste pouţili ke klasifikaci a označení své látky, směsi nebo 

výbušného předmětu byste měli shromaţďovat a uchovávat dostupné, po dobu nejméně 10 let 

poté, co jste látku, směs nebo výbušný předmět dodali naposledy. Tyto informace by měly být 

uchovávány společně s informacemi vyţadovanými v článku 36 nařízení REACH (článek 49 

nařízení CLP). 

Dovozci a následní uţivatelé, kteří uvádějí na trh směsi, by měli být připraveni 

poskytnout určité informace související se směsmi orgánům členských států, které jsou 

zodpovědné za získávání těchto informací, aby mohly vypracovat preventivní a léčebná 

opatření, a to zejména pro případy náhlého ohroţení zdraví (článek 45 nařízení CLP).  

18. Registrace 

Určete zda látka nebo látka obsaţená v předmětu podléhá registraci v souladu s 

článkem 6, článkem 7 odst. 1 nebo 5, článkem 9, článkem 17 nebo článkem 18 nařízení 

REACH. Toto je také stanoveno v článku 4 nařízení CLP. Pokud látka podléhá registraci, 

musíte vytvořit registrační dokumentaci. 
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19. Registrační dokumentace 

Registrace předloţené od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 budou obsahovat 

klasifikaci v souladu s nařízením CLP. Registrační dokumentace můţe obsahovat také 

klasifikaci v souladu se směrnicí DSD. Registrace předloţené po 1. červnu 2015 budou 

obsahovat pouze klasifikaci v souladu s nařízením CLP.  

V případě, ţe jste určitou látku registrovali a máte k dispozici nové informace o 

nebezpečnosti, je třeba aktualizovat příslušnou registrační dokumentaci. 

Musíte vytvořit registrační dokumentaci, coţ je soubor informací o dané látce, které 

následně předloţíte elektronickou formou Agentuře pro chemické látky. Registrační 

dokumentace se skládá ze dvou hlavních součástí: 

 technické dokumentace, která se předkládá vţdy pro všechny látky podléhající 

povinnosti registrace, 

 zprávy o chemické bezpečnosti, která se vyţaduje, pokud ţadatel o registraci vyrábí 

nebo dováţí látku v mnoţství 10 tun nebo více za rok. 

 

Technická dokumentace obsahuje soubor informací: 

 o identitě výrobce/dovozce, 

 o identitě látky a informace o výrobě a pouţití látky, 

 o klasifikaci a označení látky, 

 o pokynech pro bezpečné pouţití látky, 

 o souhrnech (podrobné) studie informací o vnitřních vlastnostech látek vyvozených 

z uplatnění příloh VII aţ XI k nařízení REACH, 

 o tom, zda informace o výrobě a pouţití, klasifikaci a označení, souhrn (podrobné) 

studie a/nebo zprávu o chemické bezpečnosti, pokud se vyţaduje, prověřil 

posuzovatel, 

 o návrzích na další zkoušky, pokud existují, 

 pro látky registrované v mnoţství mezi 1 a 10 tunami musí technická dokumentace 

dále obsahovat informaci o expozici pro látku (hlavní kategorie pouţití, druhy pouţití, 

významné směry expozice). 
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20. Byla látka, směs nebo výbušný předmět klasifikována jako 

nebezpečná ? 

Jestliţe jste klasifikovali látku, směs nebo výbušný předmět jako nebezpečnou a 

budete ji následně uvádět na trh, musíte Agentuře pro chemické látky oznámit určité 

informace (čl. 39 písm. b) nařízení CLP). 

21. Oznámení klasifikace a označování 

Jestliţe jste provedli klasifikaci látky, směsi nebo výbušného předmětu a budete ji 

uvádět na trh, musíte Agentuře pro chemické látky oznámit informace o identifikaci látky a 

její klasifikaci a označení. Toto musíte učinit do jednoho měsíce od uvedení látky na trh. Vaše 

oznámení musí obsahovat (čl. 40 odst. 1 nařízení CLP): 

 vaši identifikaci, jak je předepsána v bodě 1 přílohy VI nařízení REACH,  

 identifikaci látky, jak je určena v bodech 2.1 aţ 2.3.4 přílohy VI nařízení REACH ,  

 klasifikace látky podle nařízení CLP,  

 pokud byla látka klasifikována v některých, ale nikoliv ve všech třídách nebezpečnosti 

nebo členěních podle nařízení CLP, je třeba uvést, zda je to způsobeno nedostatkem 

údajů, neprůkaznými údaji nebo průkaznými údaji, které však pro klasifikaci 

nedostačují,  

 případné specifické koncentrační limity nebo multiplikační faktory, související s 

klasifikací nebezpečný pro vodní prostředí, tj. akutní kategorie 1 a chronická kategorie 

1, spolu s odůvodněním jejich pouţití, 

 prvky označení pro danou látku, včetně všech doplňujících standardních vět o 

nebezpečnosti dané látky určené podle čl. 25 odst. 1 nařízení CLP.  

 

Dokumentaci k oznámení můţete vytvořit buď on-line pomocí nástroje REACH-IT 

přístupného z internetových stránek Agentury http://echa.europa.eu/reachit_en.asp nebo ji 

lze vytvořit v softwarovém nástroji IUCLID 5 (Mezinárodní jednotná informační databáze 

chemických látek), který je dostupný na http://iuclid.echa.europa.eu/. 
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22. Předloţení dokumentace v REACH-IT 

Vaši dokumentaci vytvořenou v souvislosti s oznamováním nebo registrováním látky, 

která je v souladu s nařízením REACH nebo CLP předloţte pomocí nástroje REACH-IT (čl. 

40 odst. 1 nařízení CLP) na internetových stránkách http://echa.europa.eu/reachit_en.asp. 

Agentura následně tyto informace začlení do zvláštní databáze, nazývané seznam 

klasifikací a označení. Pokud máte nové informace, které vedou k přehodnocení klasifikace a 

prvků označení látky, musíte informace zaslané Agentuře aktualizovat (čl. 40 odst. 2 nařízení 

CLP). 

23. Balení 

Musíte obalovat látku, směs nebo výbušný předmět tak, aby byly splněny následující 

podmínky: 

 obal musí být navrţen a vytvořen tak, aby jeho obsah nemohl uniknout, s výjimkou 

případů, kdy jsou předepsány jiné blíţe určené bezpečnostní prostředky, 

 materiály, z nichţ jsou vytvořeny obal a uzávěry, nesmějí být náchylné k poškození 

způsobenému obsahem nebo k tvorbě nebezpečných sloučenin s obsahem, 

 obal a uzávěry musí být ve všech místech silné a pevné, aby bylo zajištěno, ţe se 

neuvolní a bezpečně odolají napětím a deformacím při běţném zacházení, 

 obal vybavený vyměnitelnými uzávěry musí být navrţen tak, aby mohl být opakovaně 

uzavírán bez úniku obsahu. 

 

Jestliţe dodáváte látku, směs nebo výbušný předmět široké veřejnosti musí obaly 

navíc splňovat další poţadavky (část 3 přílohy II k nařízení CLP): 

 obal nesmí mít tvar ani provedení, které můţe přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich 

zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo 

provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické 

prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl, 

 Pokud obal obsahuje látku nebo směs splňující poţadavky podle oddílu 3.1.1, musí 

být opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi v souladu s oddíly 3.1.2, 3.1.3 a 

3.1.4.2, 

 Pokud obal obsahuje látku nebo směs splňující poţadavky podle oddílu 3.2.1, musí 

být opatřen hmatatelnou výstrahou před nebezpečím v souladu s oddílem 3.2.2. 
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24. Označování 

Označování látky, směsi nebo výbušného předmětu můţete provést umístěním štítku 

na obal, kdy tento štítek musí být pevně připevněn k jedné nebo více stranám obalu. Další 

moţností je vytištění informací přímo na obal. Je-li balení uloţeno v obvyklé poloze, tak 

údaje na štítku/obale musí být čitelné vodorovně a dále tyto údaje musí být v úředním jazyce 

státu, ve kterém jsou uváděny na trh.  

 

Údaje na štítku/obale musí být nesmazatelné a dobře čitelné. Proto jsou stanoveny 

minimální rozměry štítku pro obaly různých objemů: 

 méně neţ 3 litry 52 x 74 mm, 

 3 litry aţ 50 litrů  74 x 105 mm, 

 50 litrů aţ 500 litrů  105 x 148 mm, 

 více jak 500 litrů  148 x 210 mm. 

 

Na štítek/obal musíte uvést (článek 17 nařízení CLP): 

 vaše jméno/název, adresu a telefonní číslo,  

 jmenovité mnoţství látky, směsi nebo výbušného předmětu v balení určené široké 

veřejnosti, pokud toto mnoţství není uvedeno na jiné části balení,  

 identifikátory výrobku, 

a popřípadě 

 výstraţné symboly nebezpečnosti,  

 signální slovo,  

 standardní věty o nebezpečnosti,  

 náleţité pokyny pro bezpečné zacházení,  

 doplňující informace.  
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Identifikátor výrobku 

Na štítcích musíte pouţít stejné identifikátory výrobku jako v bezpečnostních listech 

vašich produktů. Pokud se jedná o látku musí být identifikátorem (článek 18 nařízení CLP): 

 název a identifikační číslo uvedené v části 3 přílohy VI nařízení CLP, 

 pokud látka není zařazena do části 3 přílohy VI nařízení CLP, název a identifikační 

číslo podle seznamu klasifikací a označení, 

 pokud není látka zařazena ani do části 3 přílohy VI nařízení CLP ani do seznamu 

klasifikace a označení vedeného agenturou, číslo CAS spolu s názvem podle 

názvosloví Mezinárodní unie pro čistotu a uţitou chemii (IUPAC), nebo číslo CAS 

spolu s jiným mezinárodně uznávaným názvem, 

 pokud číslo CAS neexistuje a neuplatňuje se nic z výše uvedeného, název podle 

názvosloví IUPAC nebo jiný mezinárodně uznávaný název.  

 

V případě směsí uvedete na štítek/obal jako identifikátor (článek 18 nařízení CLP): 

 obchodní název nebo označení směsi, 

 identifikaci všech látek obsaţených ve směsi (stačí jen čtyři), které přispívají ke 

klasifikaci směsi, pokud jde o třídu nebezpečnosti nebezpečí pro zdraví. Můţete 

ovšem Agentuře pro chemické látky předloţit poţadavek na pouţití alternativního 

názvu (článek 24 nařízení CLP), pokud by uvedení identifikace látky mělo znamenat 

prozrazení výrobního tajemství. 

Výstraţné symboly nebezpečnosti  

Výstraţný symbol nebezpečnosti je obrázkové znázornění určitého nebezpečí.  Na 

základě vaší klasifikace vyhledejte v tabulce 3.1 přílohy VI nebo v částech 2 aţ 5 přílohy I 

k nařízení CLP příslušný výstraţný symbol, který následně uveďte na štítek/obal v daném 

barevném a tvarovém provedení. (článek 19 nařízení CLP). Velikost výstraţného symbolu 

musí odpovídat jedné patnáctině povrchu štítku, minimálně ale 1 cm
2
. Počet výstraţných 

symbolů je omezen dle článku 26 nařízení CLP. 
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Signální slova  

Signální slovo označuje, zda nebezpečnost je obecně více nebo méně významná. Na 

základě vaší klasifikace vyhledejte v částech 2 aţ 5 přílohy I k nařízení CLP příslušné 

signální slovo a to doplňte na štítek/obal (článek 20 nařízení CLP). Pokud na štítek/obal 

pouţijete signální slovo „Nebezpečí“, signální slovo „Varování“ se jiţ neuvádí.  

Standardní věty o nebezpečnosti  

Na štítek/obal musíte také uvést příslušné standardní věty o nebezpečnosti, které 

popisují povahu a závaţnost nebezpečnosti látky, směsi nebo výbušného předmětu (článek 21 

nařízení CLP). Na základě vaší klasifikace vyhledejte v částech 2 aţ 5 přílohy I k nařízení 

CLP příslušné standardní věty o nebezpečnosti a ty následně uveďte na štítek/obal. Na 

štítek/obal ale neuvádějte opakující se a nadbytečné věty. 

Pokyny pro bezpečné zacházení  

Na štítek/obal uveďte příslušné pokyny pro bezpečné zacházení (článek 22 nařízení 

CLP), které upozorňují na opatření k prevenci či minimalizaci neţádoucích účinků na lidské 

zdraví nebo ţivotní prostředí, které vyplývají z nebezpečnosti látky, směsi nebo výbušného 

předmětu. Na základě vaší klasifikace vyhledejte v částech 2 aţ 5 přílohy I k nařízení CLP 

příslušné pokyny pro bezpečné zacházení a ty následně uveďte na štítek/obal. Ovšem počet 

pokynů pro bezpečné zacházení by nemělo být více neţ šest, není-li to nutné k vyjádření 

povahy a závaţnosti daných nebezpečí (článek 28 nařízení CLP). Výběr pokynů pro bezpečné 

zacházení a jejich znění musí být také v souladu s částí 1 a 2 přílohy IV k nařízení CLP. 

Doplňující informace  

Má-li látka, směs nebo výbušný předmět, kterou jste klasifikovali jako nebezpečnou, 

fyzikální vlastnosti nebo vlastnosti související se zdravím popsané v bodech 1.1 a 1.2 přílohy 

II k nařízení CLP, musí se standardní věty o nebezpečnosti uvádět na štítku/obale 

v doplňujících informacích (článek 25 nařízení CLP). V doplňujících informacích musíte také 

uvést všechny další prvky označení, které vyplývají z jiných předpisů Společenství (čl. 32 

odst. 6 nařízení CLP). 
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Do oddílu pro doplňující informace na štítku/obale můţete připojit i své vlastní 

informace. Tyto informace by nicméně:  

 měly poskytovat další uţitečné podrobnosti,  

 neměly znesnadňovat rozpoznání vyţadovaných prvků označení,  

 měly být v souladu s klasifikací látky, směsi nebo výbušného předmětu. To znamená 

také vyhnout se odporujícím si tvrzením, jako například „netoxický“, „bezpečný“ 

nebo „ekologický,“ 

 neměly popírat nebo zpochybňovat platnost informací uvedených příslušnými prvky 

označení, které odráţí klasifikaci podle částí 2–5 přílohy I k nařízení CLP. 

Uspořádání informací 

Informace na štítku/obale můţete uspořádat volitelně, musíte ale dodrţet (článek 32 

nařízení CLP): 

 výstraţné symboly nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti a 

pokyny pro bezpečné zacházení musí být pohromadě, 

 uspořádání standardních vět o nebezpečnosti musí být podle jazyka v jakém se 

uvádějí, 

 při vícejazyčných štítcích musí být standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro 

bezpečné zacházení pospolu. 

Více vrstev obalu 

Jestliţe je obal látky, směsi nebo výbušného předmětu sloţen z vnějšího, vnitřního a 

případně také vloţeného obalu a musíte vnější obal označovat podle pravidel pro přepravu, 

tak označování podle nařízení CLP uţ není nutné. Obdobné pravidlo se pouţije i u 

výstraţných symbolů nebezpečnosti. Vnitřní a vloţený obal uţ ale musíte označovat 

v souladu s nařízením CLP. Další specifikace ohledně různých vrstev obalu naleznete 

v článku 33 nařízení CLP. 
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Pro některé specifické obaly/materiály musíte dodrţovat konkrétní poţadavky, které 

jsou uvedeny v bodě 1.3 přílohy I nařízení CLP. Tyto poţadavky se vztahují na: 

 lahve na přepravu plynů,  

 nádoby na plyny určené pro propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn,  

 aerosoly a nádobky vybavené rozprašovačem a obsahující látky nebo směsi 

klasifikované jako zdraví nebezpečné při vdechnutí,  

 kovy v celistvé formě, slitiny, směsi obsahující polymery, směsi obsahující 

eleastomery, 

 výbušniny uvedené v bodě 2.1 přílohy I nařízení CLP uváděné na trh pro získání 

výbušného nebo pyrotechnického účinku. 

 

Po jakékoli změně klasifikace a označení látky, směsi nebo výbušného předmětu 

musíte bez zbytečného prodlení aktualizovat označení na štítku/obale, je-li nová nebezpečnost 

závaţnější nebo vyţadují-li se nové doplňující prvky označení podle článku 25 (článek 30 

nařízení CLP). 

25. Bezpečnostní list 

Pro vámi klasifikované látky, směsi nebo výbušné předměty musíte sestavit 

bezpečnostní list a ten následně poskytovat dále v dodavatelském řetězci (článek 31 nařízení 

REACH). Pokud ale byla látka, směs či výbušný předmět dříve klasifikována v souladu se 

směrnicí DSD/DPD, musíte před 1. červnem 2015 uvést v bezpečnostním listě i klasifikaci 

podle těchto směrnic. 

26. Uvedení na trh 

Splnili jste poţadavky vyplývající z nařízení CLP a chemická látka/směs nebo 

výbušný předmět můţe být uvedena na trh. 

27. Kontrola vašeho seznamu 

Zbývá ještě nějaká poloţka na vašem seznamu chemických látek/směsí nebo 

výbušných předmětů či se jednalo o poslední poloţku ? 
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28. Další látka, směs nebo výbušný předmět 

Vraťte se zpátky na krok číslo tři a pokračujte dle daných pokynů. 

29. Ukončení 

U všech chemických látek/směsí nebo výbušných předmětů uvedených na vašem 

seznamu byly, pokud tak stanovovalo nařízení CLP, změněny klasifikace, způsoby 

označování a také balení. Byly také splněny další poţadavky vyplývající nařízení CLP. 

Zjistíte-li ale v budoucnu nové informace, které budete povaţovat za přiměřené a 

spolehlivé, měli byste bez zbytečného prodlení provést nové hodnocení příslušné klasifikace a 

splnit s tím spojené povinnosti. 

 

Důleţité internetové stránky související s nařízením CLP 

www.echa.europa.eu 

Internetové stránky Evropské agentury pro chemické látky která je orgánem Evropské 

unie. ECHA je ústředním subjektem pro provádění nařízení REACH i CLP a má zajistit jejich 

soulad v celé Evropské unii. Na těchto stránkách naleznete všechny potřebné informace 

k nařízení CLP a také k nařízení REACH. 

 

www.cenia.cz 

Internetové stránky české informační agentury ţivotního prostředí, která zaloţila 

Národní informační centrum pro nařízení CLP. CENIA je dnes nejlepším zdrojem informací o 

CLP v České republice. 
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10 Závěr 

Diplomová práce je v celém svém obsahu zaměřena primárně na nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

kterému se také obecně podle anglické zkratky říká nařízení CLP. V jedné z prvních kapitol je 

popsán Globálně harmonizovaný systém, jenţ byl prvotním impulzem k vytvoření z něj 

vycházejícího systému na evropské úrovni. Tento systém nakonec dostal podobu nařízení 

CLP, které je od roku 2009 závazné pro všechny členské státy Evropské unie.  

V následující kapitole je uveden výčet právních předpisů na úrovni Evropské unie, i na 

úrovni České republiky, které mají souvislost s klasifikací, označováním a balením 

chemických látek a chemických směsí. Některé z těchto právních předpisů budou nařízením 

CLP zrušeny a některé pouze pozměněny. 

Součástí diplomové práce je také popis a grafické znázornění zavádění nařízení CLP a 

jsou zmíněny i hlavní povinnosti, které stanovuje. Poté jsou charakterizovány změny, které 

přináší v souvislosti s klasifikací, označováním a balením chemických látek a chemických 

směsí oproti pouţívaným právním předpisům. 

Praktická část diplomové práce pak vychází ze vztahu nařízení CLP k podnikům, které 

jsou součástí chemického průmyslu. Problematika CLP byla zaměřena na malé a střední 

podniky situované v Moravskoslezském kraji. Dílčím cílem této diplomové práce bylo zjistit 

počet podniků, které jsou nařízením CLP dotčeny a patří do této kategorie. Pro malé a střední 

podniky můţe být značně komplikované identifikovat a splnit povinnosti vyplývající 

z nařízení CLP, protoţe nemají dostatek kvalifikovaného personálu orientujícího se v daném 

systému a procesech. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vytvoření návrhu komentovaných 

doporučení pro zavádění nařízení CLP pro tyto podniky. Algoritmus pro zavádění CLP byl 

vytvořen na základě tohoto nařízení a jeho součástí je i komentovaný detailní popis 

jednotlivých kroků. Cílem této práce bylo vytvořit návrh doporučení, která malým a středním 

podnikům usnadní zavádění nařízení CLP do praxe a tohoto cíle bylo také dosaţeno.  

Tento vytvořený návrh doporučení bude dále vyuţit v rámci řešení 7.rámcového 

programu EU – mezinárodního projektu: „iNTeg-Risk – Early Recognition, Monitoring and 

Integrated Management of Emerging, New technology Related Risks“ CP-IP213345-2, a to 

konkrétně bude předán uţivateli tohoto návrhu k provedení pilotní studie na jejímţ základě 

dojde k dalším úpravám a doplnění. 



 52 

11 Seznam pouţité literatury 

[1] Chemické listy [online]. 1996 [cit. 2011-04-04]. Nástup průmyslové chemie v Českých zemích. 

Dostupné z WWW: <http://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin272/clanek04.html>. 

[2] Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2009 [cit. 2011-03-06]. Otázky a odpovědi k 

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Dostupné z WWW: 

<http://download.mpo.cz/get/40979/45717/552968/priloha002.doc>. 

[3] TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka. Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí : nebezpečnosti pro zdraví. In . Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava : Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. s. 362-373. 

[4] EU. 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. In Úřední věstník Evropské unie. 2008,     

L 353, s. 1-1355. 

[5] Occupational Safety & Health Administration [online]. 2010 [cit. 2011-03-11]. A Guide to The 

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Dostupné z 

WWW: <http://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghs.html>. 

[6] Třetí ruka [online]. 2010 [cit. 2011-03-11]. Nařízení CLP - Nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Dostupné z WWW: <http://www.tretiruka.cz/chlp/narizeni-ghs-clp-/>. 

[7] United Nations Economic Commission for Europe [online]. 2011 [cit. 2011-04-03]. GHS 

implementation. Dostupné z WWW: 

<http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html>. 

[8] DHI Water Environment Health [online]. 2010 [cit. 2011-04-03]. Implementation GHS/CLP - 

world map. Dostupné z WWW: 

<http://ghs.dhigroup.com/PagesGHS/Implementatation.aspx>. 

[9] Česká republika. Zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně 

některých zákonů. In Sbírka zákonů. 2003, částka 120, s. 5810-5837. 

[10] BARTLOVÁ, Ivana; FORINT, Pavel. Management nebezpečných chemických látek a směsí. In 

Ochrana obyvatelstva 2010. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 

s. 19-25. 

[11] EU. Směrnice rady 67/548/EHS (DSD) o sbližování právních a správních předpisů týkajících se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. In Úřední věstník Evropské unie. 1967, 

196, s. 1-98. 



 53 

[12] EU. Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

přípravků. In Úřední věstník Evropské unie. 1999, L 200, s. 1-68. 

[13] EU. Směrnice Komise 91/155/EHS, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS 

vymezují a stanovují podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné 

přípravky. In Úřední věstník Evropské unie. 1991, L 76, s. 1-7. 

[14] EU. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 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, nařízení Komise (ES) 

č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 

a 2000/21/ES. In Úřední věstník Evropské unie. 2006, L 396, s. 1-851. 

[15] EU. Nařízení Komise (EU) č. 440/2010 ze dne 21. května 2010 o poplatcích placených 

Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí . In Úřední věstník Evropské unie. 

2010, L 126, s. 1-5. 

[16] Česká republika. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů. 1998, 54, s. 6716-6735. 

[17] EuroChem [online]. 2002-2010 [cit. 2011-04-04]. Zákon o chemických látkách. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.eurochem.cz/index.php?MN=Z%E1kon+o+chemick%FDch+l%E1tk%E1ch&Prod

ID=0002150634E7F7860002EC69&PHPSESSID=f5ef9f113fcde9173c222a33a8af0b43>. 

[18] ECHA [online]. 2010 [cit. 2011-03-21]. Obecné informace o nařízení o klasifikaci, označování a 

balení chemických látek (CLP). Dostupné z WWW: 

<http://echa.europa.eu/doc/webinars/general_information_on_clp_gabriele_schoening_echa/

general_information_on_clp_gabriele_schoening_echa_cs.pdf>. 

[19] Aktuální požadavky chemické legislativy aneb změna je život .... Chemagazín [online]. 2010, č. 

3, [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.chemagazin.cz/userdata/chemagazin_2010/file/CHXX_3_cl7.pdf>. 

[20] EuroChem [online]. 2010 [cit. 2011-03-31]. Co je to CLP? Znáte dopady nového evropského 

nařízení na Vaši firmu?. Dostupné z WWW: 

<http://www.eurochem.cz/index.php?LA=CS&MN=Co+je+to+CLP%3F+Zn%E1te+dopady+n

ov%E9ho+evropsk%E9ho+na%F8%EDzen%ED+na+Va%9Ai+firmu%3F&ProdID=00021F06

D8EDF5860002E8C9&DT=4097&TXTID=2382&PHPSESSID=65d6c9569af6b43538f94a1b2116

6168>. 



 54 

[21] EnviWeb [online]. 2010 [cit. 2011-03-23]. Vše, co chcete vědět o nařízení CLP (1272/2008). 

Dostupné z WWW: <http://www.enviweb.cz/clanek/chemlatky/84076/vse-co-chcete-vedet-o-

narizeni-clp-1272-2008>. 

[22] CENIA, česká informační agentura životního prostředí [online]. 2011 [cit. 2011-03-23]. Často 

kladené otázky REACH. Dostupné z WWW: <http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFQ9QLZY/$FILE/hlava%20XIV%20-1.pdf>. 

[23] EU. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 obecné nařízení o blokových výjimkách. In Úřední 

věstník Evropské unie. 2008, L 214, s. 3 - 47.  

[24] Český statistický úřad Moravskoslezský kraj [online]. 2010 [cit. 2011-03-27]. Ekonomické 

subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců v Moravskoslezském kraji a jeho. Dostupné z 

WWW: 

<http://www.ostrava.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/0900341C4E/$File/80130210q3h03.pdf

>. 

[25] Český statistický úřad Moravskoslezský kraj [online]. 2010 [cit. 2011-03-27]. Ekonomické 

subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE v Moravskoslezském kraji. Dostupné z WWW: 

<http://www.ostrava.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/0900341BB6/$File/80130210q3h02.pdf

>. 

[26] Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje [online]. 2011 [cit. 2011-03-06]. 

Provozovatelé zařazení do skupiny A nebo B v Moravskoslezském kraji. Dostupné z WWW: 

<http://www.hzsmsk.cz/wpimages/other/art1503/A_B.doc>. 



 55 

12 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Implementace GHS ve světě Zdroj: [8]........................................................... 7 

Obrázek 2 Schéma zavádění CLP Zdroj: [2] .................................................................. 17 

Obrázek 3 Piktogramy označující nebezpečí Zdroj: [18] ............................................... 23 

Obrázek 4 Mapa malých a středních podniků v MSK zařazených do skupiny A, B  ... 29 

Obrázek 5 Popis prvků algoritmu .................................................................................... 31 

Obrázek 6 Návrh algoritmu zavádění nařízení CLP 1. část ........................................... 32 

Obrázek 7 Návrh algoritmu zavádění nařízení CLP 2. část ........................................... 33 



 56 

13  Seznam tabulek 

Tabulka 1 Podniky v MSK podle počtu zaměstnanců Zdroj: [24]  ................................ 28 

Tabulka 2 Podniky v MSK vyrábějící chemické látky/přípravky Zdroj: [25] .............. 28 

Tabulka 3 Malé a střední podniky v MSK zařazené do skupiny A, B Zdroj: [26] ....... 29 

 

 



 57 

14 Seznam příloh 

Příloha č.1 - Provozovatelé zařazení do skupiny A v Moravskoslezském kraji 

Příloha č.2 - Provozovatelé zařazení do skupiny B v Moravskoslezském kraji 

 



 

Příloha č.1 Provozovatelé zařazení do skupiny A v Moravskoslezském kraji [26]: 

(stav k 1.1 .2011) 

Skupina Provozovatel Sídlo provozovatele 
Vybrané nebezpečné 

látky 

A 

BIOCEL, a.s.  Paskov 

Acetylén 

Amoniak 

Dichroman sodný 

Chlorečnan sodný 

Kyslík 

ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. Ostrava – Vítkovice 
Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

FITE a.s. Darkovičky Výbušniny 

Teva Czech Industries s.r.o. Komárov u Opavy Amoniak 

LINDE VÍTKOVICE, a.s. Ostrava - Vítkovice Technické plyny 

LINDE VÍTKOVICE, a.s., 

provoz acetylénka 

Ostrava – Mariánské hory 

a Hulváky 

Acetylén 

Aceton 

LINDE GAS, a.s., výrobní 

středisko Ostrava 
Ostrava - Kunčice Technické plyny 

LINDE GAS, a.s., výrobní 

středisko Třinec 
Třinec Technické plyny 

MG Odra Gas, spol. s r. o., 

provoz acetylénka 
Ostrava - Kunčice Acetylén 

MG Odra Gas, spol. s r. o., 

provoz kyslíkárna 
Vratimov Technické plyny 

Saft Ferak, a.s. Raškovice Hořlaviny 

SWP Trading, a.s. (výstavba) Horní Suchá Biolíh 

ŢDB Group, a.s. Bohumín 

Acetylén 

Kyanidy 

Vodík 

  



 

Příloha č.2 Provozovatelé zařazení do skupiny B v Moravskoslezském kraji [26]: 

(stav k 1.1 .2011) 

Skupina Provozovatel Sídlo provozovatele 
Vybrané nebezpečné 

látky 

B 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ostrava – Kunčice 

Benzol 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

BOCHEMIE, s.r.o. Bohumín 

Chlór 

Amoniak 

Vodík 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava - Mariánské Hory 

Amoniak 

Anilín 

Benzen 

Nitrobenzen 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Třinec 

Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

EXPLOSIA, a.s., odbytový sklad 

Krmelín 
Krmelín Výbušniny 

DUKOL Ostrava, s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory 
Methanol 

Formaldehyd 45 % 

DYMOS Czech Republic s.r.o. Nošovice neuvedeno 

OKK Koksovny, a.s., Koksovna 

Svoboda   
Ostrava – Přívoz 

Benzol 

Koksárenský plyn 

OKK Koksovny, a.s., Koksovna 

Šverma 
Ostrava – Přívoz 

Benzol 

Koksárenský plyn 

PA Resins Ostrava, s.r.o. Ostrava – Mariánské Hory ve výstavbě 

PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný 

závod Horní Suchá 
Horní Suchá Propan-butan 

TŘINECKÉ ŢELEZÁRNY, a.s. Třinec 

Benzol 

Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

ČEPRO, a.s., sklad PHM  Sedlnice 
Benzín 

Nafta 

 

 

 

 


