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Abstract 

The chemical substances and chemical means have been accompanying 
the human at daily live. By different processes there have been produced the final 
products from them. In the paper there are described the selected legal rules 
codifying the safe handling with chemical substances. A special attention is paid to 
the REACH regulation and to the public administration duties. 
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1.  Úvod 
 

Chemické látky a chemické prostředky provází člověka v každodenním 
životě. Setkává se s nimi při práci doma i v zaměstnání. Jsou součástí výživy a 
usnadňují mu život v mnoha oblastech, např. léky, hygienické prostředky, umělá 
hnojiva, plasty, umělá vlákna apod.  

Na samém počátku je těžba surovin a jejich následné opracování. 
Následuje doprava na místo zpracování, skladování, výroba různých meziproduktů 
a zase v případě potřeby přeprava a skladování. Nakonec se různými procesy 
vyrábějí konečné výrobky. V každém procesu se chemické látky chovají pouze 
takovým způsobem, který odpovídá jejich přirozenosti. Chemické látky mají stejné 
vlastnosti jak v kilogramových, tak v megakilogramových množstvích. Závažnost 
dopadů chemických látek na okolní prostředí se odvíjí přímo úměrně od jejich 
množství. Je proto pouze na lidech, aby zajistili bezpečné vytváření a využívání 
všech chemických látek a zároveň na nejnižší možnou míru snížili jejich 
nepřijatelné dopady jednak prostřednictvím vysoce specializované technické 
disciplíny, jakou je bezpečnostní inženýrství, a jednak také tím, že se pozvedne 
vědomostní úroveň společnosti jako celku. To znamená, že je nutno prosadit 
určitou kulturu bezpečnosti [1]. 
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2.  Přeprava chemických látek 
 
Velké dopravní nehody s přítomností chemických látek nastávají při jejich 

přepravě nejrůznějšími transportními prostředky (silniční a železniční cisterny, 
lodní tankery, produktovody apod.). Objasňování a likvidace těchto dopravních 
nehod jsou často velmi složité, a to přesto, že přeprava je dle [2] upravena řadou 
předpisů, např.: 
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve 

znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, 
- zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a provozu na pozemních komunikacích 

ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů, 
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů. 

Skutečností je, že dosud žádný český právní předpis neupravuje přepravu 
chemických látek do dostatečných podrobností. Proto se používá řada 
mezinárodních předpisů, které však nejsou vzájemně kompatibilní [1]. Podmínky, 
za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci (tj. i nebezpečné chemické 
látky) a zvířata s nimi přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě, 
stanoví přepravní řád. V přepravním řádu jsou z hlediska sledované problematiky, 
kromě náležitostí jízdního dokladu, způsob placení jízdného a posuzování platnosti 
jízdních dokladů (včetně případů, kdy se na přepravě podílí více dopravců) i rozsah 
a podmínky přepravy zavazadel včetně podmínek, za nichž si lze jako zavazadlo 
vzít nebezpečné věci. Přepravní řád stanoví vyhláškou Ministerstvo dopravy. 
Dopravce může v přepravních podmínkách odlišně od přepravního řádu stanovit 
podmínky spojené s přepravou nebezpečných věcí, musí však zajistit bezpečnost.  
Např. silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené 
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve 
Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. "Dohoda ADR", a to za 
podmínek v ní uvedených. Přeprava jaderných materiálů a radionuklidových zářičů 
se řídí zvláštními právními předpisy (vyhláška č. 143/1997 Sb., o přepravě a 
dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů). 
Ministerstvo dopravy může v souladu s Dohodou ADR povolit na omezenou dobu, 
nejvýše však na pět let, provádění silniční přepravy nebezpečných věcí za 
odchylných podmínek od Dohody ADR. Toto povolení nelze vydat pro přepravu 
jaderných materiálů a radionuklidových zářičů stanovených zvláštními právními 
předpisy.  

Výše uvedená skutečnost také mimo jiné znamená, že objasňování příčin 
dopravních nehod s přítomností chemických látek je značně složitější než např. 
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v případě běžných silničních dopravních nehod [3]. Často bezpečnostní listy, které 
patří do povinné dokumentace vozidel přepravujících chemické látky, nejsou úplné 
a nebo zcela chybí [4]. 

V současnosti jsou přepravovány rozmanité škodlivé a jedovaté chemické 
látky využívané jako suroviny v průmyslu. Množství těchto chemických látek při 
přepravě se pohybují od kilogramů po desítky tun. Jelikož možnost úniku těchto 
škodlivých chemických látek při přepravě je nejvíc nebezpečná (schází 
specializované záchytné zařízení, na místě obvykle nezasahují hned specializovaní 
pracovníci, vycvičení a vybavení přímo pro likvidaci podobných úniků) a také je 
relativně nejsnadnější (možnost proražení nádrže při dopravní nehodě, úniky při 
přečerpávání, přehřátí, přeplnění nádob atd.), je nutno mít tuto oblast upravenu 
zákony, které stanovují nakládání, přepravu i technické požadavky na přepravní 
zařízení. V České republice je slabou stránkou skladování a přeprava 
nebezpečných látek [1]. 

V Evropské unii jsou dva základní předpisy, které upravují nakládání 
s nebezpečnými látkami: 
- SEVESO, 
- REACH.  

Směrnice Rady 96/82/EC o řízení ohrožení od rozsáhlých havárií 
(Směrnice „Seveso II“) se zaměřuje na prevenci velkých havárií, při nichž se 
vyskytují nebezpečné chemické látky, a na omezení jejich dopadů na člověka a 
životní prostředí s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany v celé Unii. Tato 
směrnice obsahuje mezi jiným ustanovení pro  plánování předcházení haváriím, 
informování veřejnosti, přijímání nouzových plánů, inspekce, územní plánování a 
pro výměnu informací o příčinách havárií. Uplatňuje se však pouze na "velká" 
zařízení a některé sektory jsou ze směrnice vyjmuty (přístavy, seřaďovací nádraží, 
potrubní vedení, odpady …). Podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o prevenci závažných havárií) ve znění, které kopíruje direktivu SEVESO II, se 
vytváří scénáře, tj. mapují se dopady a z nich se určují rizika v zájmových místech 
pro každý jednotlivý technologický celek. Pokrokem je, že tato verze zákona již 
ukládá, že se musí sledovat i další zdroje technologické havárie než jen vnitřní 
příčiny. K tomu dosud nejsou příslušné metodiky.  Na podporu omezení velkých 
havárií se urychleně vytváří různé databáze nebezpečných látek, např. IRIS (US 
EPA) nebo databáze havárií, např. MARS (EU) [1].  
 
 
3.  Zajištění bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami 

 
Podle platného zákona o chemických látkách a chemických přípravcích 

(zákon č. 356/2003 Sb.) a návazné legislativy při nakládání s nebezpečnými 
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chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a 
životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními 
větami označujícími specifickou nebezpečnost a standardními pokyny pro 
bezpečné zacházení. Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani 
jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky 
klasifikované jako vysoce toxické jiným podnikajícím fyzickým nebo právnickým 
osobám, pokud tyto osoby nejsou oprávněny k nakládání s těmito chemickými 
látkami a chemickými přípravky. Jinak smějí právnické osoby a fyzické osoby 
oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů nakládat 
s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými 
jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a 
chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou, která je odborně 
způsobilá podle § 44b zákona o veřejném zdraví (zákon č.  258/2000 Sb.). 

Nařízení REACH upravuje poslední vývoj v legislativě, týkající se 
chemických látek. REACH je zkráceným názvem slov „Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals / Registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek“. Tato nová iniciativa má omezit možnost 
poškozování zdraví člověka a životního prostředí v důsledku nedostatečných 
informací o působení chemických látek na člověka a životní prostředí a je 
rozvržena do několika etap podle množství produkovaných látek. Úřední věstník 
Evropské unie publikoval 30. 12. 2006 dvě základní právní normy nové evropské 
chemické legislativy REACH: 
1. 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. 

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES, kterou se mění 
směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů 
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 
za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky. 

Nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech 
členských státech. Co se týče směrnice, pak členské státy unie zajišťují její 
implementaci do své legislativy, tj. je závazná jen z hlediska cíle. 

 
 

4.  REACH – povinnost veřejné správy ČR 
 

Nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemical Substances – Registrace, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek) je výsledkem koncepce nové chemické politiky EU a nabylo 
účinnosti dnem 1. června 2006. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a návod pro 
výrobce, dovozce a uživatele chemických látek, přípravků a předmětů, jaké 
povinnosti jim nařízení v nejbližší době ukládá. ECHA zahájila činnost 1. června 
2008.  Agentura vždy provede konečné posouzení chemické látky a autorizaci vydá 
Evropská komise. 

Realizací uvedeného nařízení by mělo být do roku 2020 dosaženo stavu, 
že v Evropské unii budou vyráběny a používány pouze chemické látky se známými 
vlastnostmi, a to způsobem, jehož bezpečnost bude prověřena. Odpovědnost za 
zjištění vlastností chemických látek a za posouzení, zda daný způsob jejich 
používání neohrožuje zdraví lidí nebo životní prostředí, budou mít osoby, které 
látky vyrobí nebo dovezou na území EU, a osoby, které budou chemické látky 
používat při podnikání.  

Aby bylo možné kontrolovat, jak výrobci, dovozci a uživatelé dané 
povinnosti plní, rozšiřuje se dosud uplatňovaný systém notifikace nových 
chemických látek (v České republice známý jako systém registrace) na všechny 
chemické látky a nově se zřizuje Evropská agentura pro chemické látky se sídlem 
v Helsinkách. 

Nařízení REACH vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Pravidla pro 
zpracování a poskytování bezpečnostních listů a dalších informací platí od 
1. června 2007. Většinu dalších povinností je nutné plnit od 1. června 2008. 

Základní a pravděpodobně nejnáročnější povinností výrobců a dovozců je 
registrace chemických látek.  Podle pravidel stanovených předmětným nařízením 
je možné vyrábět nebo do EU dovážet chemické látky jako takové, obsažené 
v přípravcích nebo uvolňované z dovážených předmětů v množství 1 t/r a vyšším 
jen po zaregistrování jejich výroby / dovozu u zřízené Evropské agentury pro 
chemické látky v Helsinkách. Povinnost registrace není u chemických látek 
vyráběných / dovážených v množství menším než 1 t/r a pro látky zapsané 
v přílohách IV a V k nařízení. Registrovat se nebudou polymery, látky již 
oznámené podle stávající legislativy, neisolované meziprodukty a další skupiny 
chemických látek uvedené v nařízení. Pro isolované meziprodukty, látky obsažené 
v předmětech, ale neuvolňované z nich, pro monomery, chemické látky určené pro 
výrobkový a technologický vývoj a pro některé další skupiny chemických látek 
jsou stanoveny zvláštní podmínky jejich registrace nebo oznamování.  

Registrační dokumentace se skládá ze dvou hlavních částí. Jeden soubor 
dokladů (technická dokumentace – tzv. dossier) obsahuje předepsané informace 
o osobě provádějící registraci, o identifikaci chemické látky, o jejich vlastnostech a 
další informace potřebné pro posouzení nebezpečnosti chemické látky. Informace 
o vlastnostech jsou požadovány v různém rozsahu v závislosti na množství 
vyráběné / dovážené chemické látky. Doloženy musí být protokoly o zkouškách 
nebo přístupová práva k těmto protokolům. Akceptovatelné jsou i kvalitní 
informace z dalších zdrojů. Druhá část registrační dokumentace je tvořena tzv. 
zprávou o chemické bezpečnosti. V ní je předepsaným způsobem dokumentováno 
hodnocení rizik všech osobě provádějící registraci známých nebo určených 
expozičních scénářů výroby, používání a odstraňování chemické látky. Pro 
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chemické látky vyráběné nebo dovážené v množství do 10 t/r není zpracování 
zprávy o chemické bezpečnosti chemické látky požadováno.  

Jelikož je třeba registrovat přibližně 30 tisíc zavedených chemických 
látek, je v předmětném nařízení stanoven časový harmonogram postupného plnění 
povinnosti registrace v závislosti na jejich vyráběném / dováženém množství a na 
očekávaných nebezpečných vlastnostech chemických látek. V první vlně registrací, 
která končí 1. prosince 2010 (3,5 roků od vstupu nařízení REACH v platnost), se 
jedná o chemické látky vyráběné / dovážené v množství 1000 t/r a vyšším, 
chemické látky karcinogenní, mutagenní a pro reprodukci toxické chemické 
látky v množství 1 t/r a vyšším a chemické látky nebezpečné pro životní prostředí           
s R – větami 50/53 vyráběné / dovážené v množství 100 t/r a vyšším. Ostatní 
chemické látky vyráběné v množství 100 t/r a vyšším musí být registrovány 
do 1. června 2013 (6 let od vstupu nařízení REACH v platnost). Chemické 
látky vyráběné / dovážené v množství 1 t/r a vyšším, ale nižším než 100 t/r, 
musí být zaregistrovány do 1. června 2018 (11 let od vstupu nařízení REACH 
v platnost) [1]. 

Aby mohli výrobci / dovozci zavedených chemických látek využít 
uvedené odkladné období, musí v době mezi 1. červnem a 1. prosincem 2008 
jednoduchým způsobem chemické látky předregistrovat u Agentury. Po 
předregistraci Agentura zveřejní na internetu seznam předregistrovaných 
chemických látek a umožní tak vznik fór pro vzájemnou výměnu informací 
o chemických látkách. V rámci fór se musí jejich účastníci dohodnout 
o vzájemném sdílení informací o vlastnostech chemických látek a o návrhu na 
klasifikaci nebezpečnosti chemické látky. Pokud předběžně nezaregistrovala 
společnost v období od 1. 6. 2008 až 1. 12. 2008 své zavedené látky, nemůže po 
tomto termínu pokračovat ve výrobě nebo dovozu do doby, než látky zaregistruje 
u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách. Společnost také nemůže 
využívat prodloužených lhůt stanovených v nařízení REACH pro registraci, které 
jsou odvislé od roční tonáže a vlastností látky. Tyto lhůty jsou: 30. listopadu 2010, 
popř. 31. května 2013, anebo 31. května 2018. Navíc, pokud nebyla provedena 
předregistrace látky do 1. 12. 2008, bylo společnosti zakázáno látku vyrábět či 
dovážet s okamžitou platností, ale navíc se vystavuje postihu a sankci za to, že po 
celou dobu od začátku předregistračního období látku vyráběla, popř. dovážela 
nelegálně. 

Informace o vlastnostech zjišťovaných zkouškami na obratlovcích 
podléhají povinnému sdílení. U ostatních informací záleží na dohodě mezi 
účastníky fóra. Za sdílené informace náleží majiteli výsledků zkoušek úhrada 
alikvotní části nákladů. Pokud nedojde k dohodě dotčených účastníků fóra, jsou 
náklady rozpočítány rovnoměrně na všechny osoby, které danou informaci 
společně využívají. 

Žádost o registraci se Agentuře předkládá formou elektronických souborů 
ve formátu IUCLID 5. S žádostí se hradí poplatek, jehož výše není dosud 
stanovena. Poplatky odráží náročnost úkonů Agentury. Malé a střední firmy platí 
poplatky nižší. Některé z typů registrací jsou od poplatků osvobozeny. Zpoplatněna 
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jsou i všechna ostatní podání Agentuře s výjimkou předregistrace látek. Konečná 
výše poplatků se určí samostatným nařízením [1]. 

Bezpečnostní list pro chemickou látku je i nadále hlavním nástrojem pro 
sdělování informací (o vlastnostech chemických látek a chemických přípravků a 
o doporučovaných opatřeních na omezování jejich nebezpečnosti) následným 
uživatelům registrovaných chemických látek. Podmínky zpracování a poskytování 
bezpečnostních listů a formát bezpečnostního listu stanoví s platností od 1. června 
2007 nařízení REACH. 

Pokud následní uživatelé jsou schopni určit svým dodavatelům očekávané 
expoziční scénáře a výrobci / dovozci registrovaných chemických látek je zařadí 
do scénářů posouzených ve zprávě o chemické bezpečnosti, získají pro vlastní 
používání chemické látky s bezpečnostním listem obsahujícím obecné informace 
o vlastnostech chemické látky a doporučované informace pro bezpečné zacházení 
s chemickou látkou určeným způsobem a pro její bezpečné odstraňování. V příloze 
bezpečnostního listu musí být stručně popsány všechny expoziční scénáře, pro 
které bezpečnostní list platí [1].  

Pokud následní uživatelé bezpečnostní list s expozičními scénáři 
používání chemické látky nezískají, nebo pokud nebudou chtít uplatňovat 
dodavatelem doporučená opatření při práci s chemickou látkou, musí s využitím 
informací o vlastnostech chemické látky uvedených v bezpečnostním listu a ve 
vlastních expozičních scénářích posoudit rizika chemické látky a zpracovat pro 
tyto scénáře vlastní zprávu o chemické bezpečnosti chemické látky. V případě, že 
bude potřebné zjistit pro daný způsob používání další informace o vlastnostech 
chemické látky, tak je musí zajistit následný uživatel na vlastní náklady. O využití 
chemické látky dosud neposouzeným způsobem a o případně nově zjištěných 
poznatcích o vlastnostech chemické látky musí uživatel informovat Agenturu [1]. 

Zavádí se právní institut povolování (authorisation) chemických látek 
vzbuzujících velké obavy. Zvláště nebezpečné chemické látky (karcinogenní, 
mutagenní aj.) se zapisují do zvláštního seznamu (seznam kandidátů na povolení), 
ze kterého se některé chemické látky budou postupně projednávat a zařazovat do 
seznamu chemických látek, který tvoří přílohu XIV nařízení REACH. Chemické 
látky zapsané do tohoto seznamu je možné uvádět na trh a používat jen na základě 
povolení, které uděluje na základě zpoplatněné žádosti Evropská komise. První 
návrh na zařazení chemických látek do seznamu v příloze XIV předloží Agentura 
do 2 let od vstupu nařízení REACH v platnost. 

Již dnes platná přísná omezení nebo zákazy výroby / dovozu, uvádění na 
trh nebo používání stanovených nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků zůstanou v platnosti i nadále. Jejich správa je podřízena od 1. června 
2009 nařízení REACH.  

Výrobci a dovozci registrovaných nebezpečných chemických látek a 
všech ostatních chemických látek, považovaných podle směrnice 67/548/EHS za 
nebezpečné, musí od 1. června 2008 oznamovat Agentuře informace o identifikaci 
chemických látek, o jejich klasifikaci a označení. U registrovaných chemických 
látek musí být klasifikace a označení dohodnuty v rámci jednání fór pro výměnu 
informací o chemických látkách [1].  
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Z oznámených informací vytvoří Agentura seznam klasifikací a označení, 
který zveřejní na internetu. V platnosti zůstane a nadále se bude využívat 
harmonizovaný seznam klasifikovaných a označovaných nebezpečných 
chemických látek (Příloha I ke směrnici 67/548/EHS, tj. v České republice Příloha 
č. 1 k vyhlášce č. 369/2005 Sb.) [1]. 

Harmonogram aplikace ustanovení nařízení REACH je uveden v tabulce 1, 
převzaté z [5.]. 
 

Tabulka 1 
Harmonogram hlavních kroků k nařízení (ES) č. 1907/2006 

 

Termín 
plnění 

Lhůta** od 
platnosti 
nařízení 
REACH 

Povinnost 

1. 6. 2007 0 nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost 
1. 6. 2008 -     
1. 12. 2008 

1.5 předregistrace 

do 1. 12. 2010 3.5 registrace zavedených látek a meziproduktů*  
≥1 t/rok                  CMR     
kat.1,2  ≥100 t/rok     N pro vodní organizmy R50/53 
≥1000 t/rok            ostatních  

do 1. 6. 2013 6 registrace zavedených látek a meziproduktů* 
 ≥100 t/rok     

do 1. 6. 2018 11 registrace zavedených látek a meziproduktů* 
 ≥1 t/rok 

 
*  Pokud je výrobce / dodavatel předregistroval**, míní se tím poslední časový okamžik, ve 

kterém lze podat žádost o registraci. 
 
 

5.  Povinnosti veřejné správy ČR 
 

Ačkoliv většinu aktivit vyžadovaných nařízením REACH zabezpečuje 
centrálně výše zmíněná Agentura, kontrola, vymáhání plnění a sankce za 
neplnění jsou v kompetenci národních orgánů (tj. v ČR - MŽP, MPO, MZ, CIŽP, 
ČOI, celní úřady, KHS). Jejich úlohy, kompetence a systém sankcí stanoví v České 
republice zákon o chemických látkách v platném znění. 

Článek 121 nařízení REACH stanoví členským státům povinnost určit 
příslušný orgán odpovědný za plnění úkolů dle tohoto nařízení. V České republice 
jím je Ministerstvo životního prostředí, které na národní úrovni spolupracuje při 
plnění povinností s dalšími národními orgány. 

Nařízení REACH patří k nejrozsáhlejším právním předpisům - ukládá 
povinnosti prakticky všem podnikajícím osobám bez rozdílu, v jaké oblasti 
podnikají. Pro nejbližší období je důležité, aby každý podnikající subjekt 
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identifikoval postavení mezi osobami, kterým nařízení ukládá nějakou povinnost, a 
identifikoval chemické látky, chemické přípravky a předměty, kterých se plnění 
povinností týká. Nejvíce aktuální povinnosti jsou spojené se zpracováním a 
poskytováním bezpečnostních listů, s registracemi nových chemických látek a 
s přeregistracemi zavedených chemických látek. Požadavky stanovené pro 
zpracování a poskytování bezpečnostních listů vstoupily v platnost s nařízením. 
Současný obsah bezpečnostních listů je v podstatě zachován. Mění se částečně 
forma bezpečnostního listu změnou názvů jeho jednotlivých částí, mění se pořadí 
2. a 3. části. Bezpečnostní list se zpracovává a poskytuje pro nebezpečné chemické 
látky a chemické přípravky a na vyžádání i pro chemické přípravky 
neklasifikované jako nebezpečné, ale obsahující alespoň 1 % nebezpečné složky 
nebo složky se stanoveným expozičním limitem ES. Bezpečnostní list musí být 
zpracováván a poskytován odběratelům i pro další určené chemické látky. Musí 
být poskytován v úředním jazyku země, ve které jsou chemická látka 
nebo chemický přípravek uváděny na trh. Přílohou bezpečnostního listu 
registrovaných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
obsahujících registrované chemické látky je popis expozičních scénářů, které byly 
posouzeny výrobcem / dovozcem při registraci chemických látek nebo výrobcem 
chemických přípravků při vlastním hodnocení chemického přípravku. 
Bezpečnostní list obsahuje případná opatření doporučená k omezení rizik 
při používání nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku 
uplatněná při formulaci posuzovaného expozičního scénáře. Podrobněji jsou 
náležitosti nových bezpečnostních listů stanoveny v hlavě IV a v příloze II 
k nařízení REACH [1].  

Je též stanovena povinnost pro všechny zaměstnavatele, jejichž 
zaměstnanci mohou být vystaveni působení nebezpečných chemických látek a 
chemických přípravků, aby umožnili všem zaměstnancům nebo jejich zástupcům 
přístup k informacím obsaženým v bezpečnostních listech těchto nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, případně k informacím poskytovaným 
podle nařízení REACH k chemickým látkám, pro které není bezpečnostní list 
zpracován [1].  

Je zcela zřejmé, že povinnosti spojené s předpisem REACH mají i 
bezpečnostní složky, a to jak v oblasti prevence, tak i v oblasti objasňování a 
likvidace havárií spojených s nebezpečnými látkami. Proto je důležité, aby 
policisté, hasiči, celníci a další znali ustanovení REACH s cílem uplatnit 
příslušné požadavky při preventivních kontrolách i při objasňování havárií 
s přítomností nebezpečných chemických látek. 

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) zveřejnila 28. října 2008 
na svých webových stránkách [5,6] Kandidátský seznam látek vyvolávajících 
velmi velké obavy (Substances of Very High Concern = SVHC). Seznam obsahuje 
15 látek, ke 14 látkám byl Výborem členských států vysloven souhlas s jejich 
identifikací jako "SVHC" látek a 1 látka postoupila na Kandidátský seznam 
rovnou bez projednávání. Firmám proto mohou vzniknout některé povinnosti 
vyplývající z uvedení látek na Kandidátském seznamu. Tyto povinnosti jsou 
spojené s látkami zapsanými v Kandidátském seznamu jako takovými, obsaženými 
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v přípravcích a v předmětech, a jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1907/2006 
(nařízení REACH). 

Od 28. října 2008 tudíž platí dále uvedené povinnosti [5-8]:  
1. Dodavatelé látek v EU a zemích EHP (Evropského hospodářského prostoru) 

musí poskytnout bezpečnostní list svým zákazníkům, pokud je látka uvedena 
na Kandidátském seznamu. 

2. Dodavatelé přípravků v EU a zemích EHP, a to přípravků, které nejsou 
klasifikovány jako nebezpečné podle směrnice 1999/45/EC, musí poskytnout 
příjemci na jeho požádání bezpečnostní list, jestliže přípravek obsahuje 
nejméně 1 látku z Kandidátského seznamu v individuální koncentraci 
nejméně 0,1 % hmotnostních pro přípravky jiné než plynné a nejméně 0,2 % 
objemových pro plynné přípravky. 

3. Dodavatelé předmětů v EU a zemích EHP, a to předmětů, které obsahují látky 
z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních musí 
poskytnout svým zákazníkům (odběratelům) dostatek informací, pokud o ně 
odběratelé požádají, a to zdarma do 45 dní po obdržení žádosti. Tyto 
informace musí umožnit bezpečné použití předmětu, minimálně musí 
informace obsahovat název látky. Od roku 2011 výrobci nebo dovozci 
předmětů v EU a zemích EHP musí oznámit (notifikovat) u ECHA, pokud 
jejich předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu. Povinnost nastává, 
jestliže látka je v předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmotnostních a její celkové množství je na výrobce/dovozce vyšší než 
1 t/rok/společnost. 

4. Pro látky zahrnuté na Kandidátském seznamu před 1. prosincem 2010 musí 
být notifikace předložena nejpozději do 1. června 2011. Pro látky zahrnuté na 
Kandidátském seznamu k 1. prosinci 2010 nebo později musí být notifikace 
předložena nejpozději do 6 měsíců po jejich zařazení na Kandidátský seznam. 

5. Informace k REACH lze nalézt na adresách uvedených v tabulce 2. 
 

Tabulka 2 
Seznam zdrojů obsahujících informace k REACH v ČR 

 
www.mpo.cz   Ministerstvo průmyslu a obchodu, sekce průmysl 

a stavebnictví 
http://ec.europa.eu/echa 
http://echa.europa.eu 

Evropská agentura pro chemické látky – ECHA 

www.cenia.cz Ústřední kontaktní místo v ČR – helpdesk 
(pověřené Ministerstvem životního prostředí) 

http://ecb.jrc.it/REACH Evropské chemické centrum – Ispra 

www.cchlp.sk Centrum pro chemické látky a přípravky SR 

www.schp.cz Svaz chemického průmyslu ČR 
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6. V současné době platí Nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, 
kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde 
o přílohy IV a V. 

7. Platné nařízení EU se nevztahuje na: 
- radioaktivní látky spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 

96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní 
bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva 
před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření, 

- látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo v předmětu, které 
podléhají celnímu dohledu, pokud neprocházejí žádnou úpravou ani 
zpracováním, a které jsou dočasně uskladněné nebo se nacházejí ve 
svobodném pásmu či svobodném skladu za účelem zpětného vývozu 
anebo v tranzitu, 

- neizolované meziprodukty, 
- přepravu nebezpečných látek samotných nebo obsažených 

v nebezpečných přípravcích po železnici, silnici, vnitrozemských 
vodních cestách, po moři nebo letecky. 

8. Látkou, přípravkem ani předmětem ve smyslu článku 3 předmětného nařízení 
EU není odpad, jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2006/12/ES. 

9. Členské státy mohou umožnit výjimky z předmětného nařízení v jednotlivých 
případech pro konkrétní látky samotné nebo obsažené v přípravku nebo 
v předmětu, pokud je to nutné v zájmu obrany. 

10. Látky (samotné nebo v přípravcích) nemusí být registrovány, dokud souhrnné 
množství vyráběné nebo dovážené látky a látky obsažené v přípravcích 
nepřesahuje 1 tunu na žadatele o registraci za rok. 

11. Všechny povinnosti spojené s klasifikací a označováním se musí plnit bez 
ohledu na množství. Pokud je látka klasifikována jako nebezpečná, musí být 
vypracován bezpečnostní list a poskytnut příjemcům látek. 

12. Pokud je látka uvedena v příloze XIV (seznam látek podléhajících povolení), 
musí výrobce nebo dodavatel požádat o povolení jejího použití bez ohledu na 
množství. Podobně se bez ohledu na množství uplatní omezení obsažená 
v příloze XVII. 

13. S některými výjimkami se látky, které se vyskytují v přírodě, nemusí 
registrovat. Na následující látky, které se vyskytují v přírodě, se nevztahuje 
registrace, pokud nejsou chemicky upraveny: minerály, rudy, koncentráty rud, 
cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, kondenzáty zemního 
plynu, plyny ze zpracování a jejich složky, ropa, uhlí, koks. Na ostatní látky, 
které se vyskytují v přírodě, se nevztahuje registrace, pokud nejsou chemicky 
upravené a pokud nejsou klasifikovány jako nebezpečné na základě směrnice 
67/548/EHS. 

14. Na látky používané v potravinách a krmivech se nevztahuje registrace, 
hodnocení a povolování a rovněž povinnosti následných uživatelů. Na 
potravinové nebo krmivové přípravky v konečném stavu určené pro 
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konečného spotřebitele se nevztahují ustanovení o informacích 
v dodavatelském řetězci. 

15. Společnosti ze třetích zemí nemají v rámci REACH žádné povinnosti. Shodu 
s nařízením REACH musí zajišťovat její dovozci usazení v EU (tj. oni musí 
podat žádost o registraci látky, poskytnout bezpečností list, pokud to je 
nezbytné, atd.). Aby se dovozcům umožnilo plnění jejich povinností, musí 
společnosti ze třetích zemí poskytovat dovozcům nezbytné informace 
o látkách. 

16. Pokud si společnost ze třetí země nepřeje, aby byl dovozce odpovědný za 
povinnosti stanovené nařízením REACH (např. pokud si společnost ze třetí 
země nepřeje zveřejnit důvěrné informace), může určit výhradního zástupce. 
V takovém případě přebírá výhradní zástupce všechny povinnosti dovozců 
podle nařízení REACH. 

 
 
6.  Závěr 
 

REACH je skutečností a má vliv na nakládání s chemickými látkami a 
chemickými přípravky i na obchod v chemickém průmyslu nejen v EU. Zlepšení 
ochrany lidí a životního prostředí před dopady chemických látek je jistě záslužný 
cíl. Uvedený cíl však bude splněn jen tehdy, když ustanovení REACH budou 
zavedena do praxe a budou vynucena. Uvedenou podstatnou otázkou se však nikdo 
v ČR nezabýval. Podle informačních zdrojů MŽP, MPO, MZ se zatím v České 
republice řeší otázky: 
1. Co je to předběžná registrace? 
2. Co se stane, když předběžnou registraci neprovedete? 
3. Kdo musí předběžnou registraci provést? 
4. Týká se požadavek předběžné registrace všech chemických látek a výrobků? 
5. Co musí výrobce / dodavatel chemických látek udělat? 
6. Jak se podává žádost o předběžnou registraci? 
7. Co se stane po předběžné registraci? 
8. Kde se najde více informací? 
9. Jak srovnat pojmy v zákoně č. 356/2003 Sb. s legislativou REACH? 

Posledně jmenovaná skutečnost je částečně řešena v novele předmětného 
zákona č. 371/2008 Sb. Bude však ji třeba upravit samostatným zákonem, který se 
pak promítne do související legislativy. 

Lze tudíž konstatovat, že objektivní hodnocení současné situace je zhruba 
následující „i když se zaváděním REACH jsou určité problémy a není vůbec 
jednoduchou záležitostí, tak problémy se postupně řeší, např. přeregistrace je již 
ukončena, připravuje se zákon o chemické bezpečnosti, význam mají i informace 
o nařízení CLP (klasifikace, označování a balení)“. 

Je však řada otázek, které doposud v České republice nebyly otevřeny a 
souvisí s důležitými komponentami veřejné správy, kterými jsou bezpečnostní 
složky. Jedná se např. o: 
- Bude nedodržení ustanovení REACH přestupek nebo trestní čin? 
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- Za jakých podmínek bude nedodržení ustanovení REACH trestní čin? 
- Jaké odpovědnosti a povinnosti má PČR v oblasti preventivní činnosti a při 

objasňování havárií, dopravních nehod apod. s přítomností nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, a to zvláště těch, které jsou na 
Kandidátském seznamu vydaném ECHA? 

- Jaké odpovědnosti a povinnosti má HZS ČR v oblasti preventivní činnosti a 
při objasňování havárií, dopravních nehod apod. s přítomností nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků, a to zvláště těch, které jsou na 
Kandidátském seznamu vydaném ECHA? 

- Jak bude probíhat výměna informací mezi MŽP a MPO na jedné straně a 
PČR a HZS ČR na straně druhé? 

- Jak se bude kontrolovat skladování nebezpečných chemických látek 
v množstvích větších než 1 tuna, které podléhají REACH, když česká 
legislativa nemá zákon, který by upravoval oblast skladování? 

Možná existují další otevřené problémy a pro instituce, které zajišťují 
vzdělávání  bezpečnostních složek, je nadmíru důležité, v čem a jak je třeba 
připravit bezpečnostní složky, protože jen dobře vzdělané a vycvičené 
bezpečnostní složky mohou zajistit ochranu, zabránit nežádoucím jevům, které 
svou podstatou nebezpečné chemické látky a chemické přípravky představují, a 
pomoci postiženým. 
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