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Tento dokument je k dispozici v těchto 23 jazycích:

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, italština, 
litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, 
řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Máte-li otázky nebo připomínky týkající se tohoto dokumentu, zašlete je prosím (s uvedením referenčního 
čísla a data vydání) prostřednictvím formuláře žádosti o informace. Tento formulář je k dispozici na 
internetových stránkách agentury ECHA na adrese http://echa.europa.eu/contact

Evropská agentura pro chemické látky
Poštovní adresa: P. O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko
Adresa pro osobní návštěvu: Annankatu 18, Helsinki, Finsko

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk / právní upozornění

Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH 
a CLP. Dovolujeme si nicméně uživatele upozornit, že texty nařízení REACH a CLP jsou jediným závazným 
právním zdrojem a že informace v předkládaném dokumentu nepředstavují právní poradenství. Způsob 
využití těchto informací zůstává ve výlučné odpovědnosti uživatele. Evropská agentura pro chemické látky 
nenese odpovědnost za způsob využití informací uvedených v tomto dokumentu. 
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Bezpečnostní listy

Úvod

Z bezpečnostních listů se 
uživatelé chemických látek dozví potřebné 
informace, které jim pomohou ochránit lidské 
zdraví a životní prostředí. 

Uživateli chemických látek jsou společnosti nebo fyzické osoby 
v Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru, které během své 
průmyslové nebo profesionální činnosti používají chemickou látku, a to 
samotnou nebo obsaženou ve směsi.

Bezpečnostní listy jsou určené pracovníkům, kteří s chemickými látkami 
manipulují, i osobám zodpovědným za bezpečnost. 

Formát bezpečnostního listu je stanoven nařízením REACH. Je rozdělen 
do 16 oddílů, z nichž každý je popsán v následující části tohoto 
průvodce.

HLAVNÍ BODY



Kdy by měl být bezpečnostní list poskytnut?

Bezpečnostní list je třeba poskytnout, jestliže:

• je látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná,

• je látka perzistentní, bioakumulativní 
a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce 
bioakumulativní (vPvB) nebo

• je zahrnuta na seznam látek pro případné zahrnutí 
mezi látky podléhající povolení podle nařízení REACH 
z jiných než výše uvedených důvodů.

Bezpečnostní list je na požádání také třeba 
poskytnout u směsí, které nejsou klasifikované 
jako nebezpečné, ale které obsahují stanovené 
koncentrace určitých nebezpečných látek.

Pokud dodavatel bezpečnostní list aktualizuje, musí 
všem příjemcům, jimž byla v předcházejících 12 
měsících směs nebo látka dodána, poskytnout tuto 
aktualizovanou verzi. 

Více tipů o tom, na co by se měl dodavatel nebo 
příjemce bezpečnostního listu zaměřit (např. kdy 
jej aktualizovat, kontrola obsahu atd.) naleznete 
v oddílech „Podrobnější informace pro“.

Definice technických pojmů (jako je „CAS“ nebo 
„registrační číslo“) naleznete v databázi ECHA-term 
(https://echa-term.echa.europa.eu/).

Upozorňujeme, že tento průvodce se 
zaměřuje na povinnosti související 
s nařízením REACH. Vaše společnost 
může mít další povinnosti podle 

jiných právních předpisů, jimiž se zde 
nezabýváme.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Co byste měli udělat, když obdržíte bezpečnostní 
list?

Jakmile obdržíte bezpečnostní list, musíte stanovit 
a zavést příslušná opatření, abyste řádně regulovali 
rizika na svém pracovišti. 

Měli byste také provést kontrolu soudržnosti 
a věrohodnosti obsahu bezpečnostních listů na 
úrovni odpovídající vaší situaci, abyste zabránili 
používání nepřesných informací z bezpečnostního 
listu při posuzování bezpečnosti na pracovišti a pro 
životní prostředí. Především byste měli porovnat 
všechny oddíly související s identifikací chemických 
látek, jejich složením, klasifikací a bezpečným 
používáním s vlastními informacemi o látce nebo 
směsi. Vyhodnoťte jakékoliv nesrovnalosti a přijměte 
příslušná nápravná opatření. 

Máte-li nové informace o nebezpečných vlastnostech 
látek a směsí nebo domníváte-li se, že doporučení 
uvedená v bezpečnostním listu nebo jiných 
poskytnutých informacích neodpovídají, musíte je 
předat dodavatelům proti směru dodavatelského 
řetězce (další podrobnosti naleznete v tabulce 13 
v Pokynech pro následné uživatele vypracovaných 
agenturou ECHA).

Jsou-li k bezpečnostnímu listu přiloženy scénáře 
expozice, naleznete v části „Scénář expozice“ v tomto 
průvodci další povinnosti, které je třeba splnit.

Formulátoři směsí mohli do hlavního textu 
bezpečnostního listu zapracovat informace ze 
scénářů expozice pro složky látky nebo je mohli 
poskytnout v konsolidované příloze místo toho, 
aby je připojili jednotlivě. S takovými informacemi 
pak musí být zacházeno jako s informacemi ze 
scénáře expozice, přičemž je třeba zajistit, že 
budou splněny povinnosti pro následné uživatele. 
Více informací naleznete v bodě 7.2.3. Pokynů 
pro následné uživatele (https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/du_cs.pdf/). 
Informace o tom, jak zkontrolovat, že vaše používání 
směsi je uvedeno, naleznete v části „Scénář expozice“ 
tohoto průvodce. 

Není-li bezpečnostní list požadován, ale poskytuje 
se dobrovolně, nevztahují se na vás podle nařízení 
REACH žádné zvláštní povinnosti. Máte však 
všeobecnou povinnost používat chemické látky 
bezpečně. 
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Stejně jako v případě dalších 
povinností v souvislosti s nařízením 
REACH nezapomínejte svá 
rozhodnutí a své kroky 

dokumentovat.

https://echa-term.echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/du_cs.pdf/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/du_cs.pdf/
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Obsah jednotlivých oddílů bezpečnostního 
listu je stanoven právním předpisem v podobě 
přílohy II k nařízení REACH a je podrobněji 
rozpracován v Pokynech pro sestavení 
bezpečnostních listů (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_cs.pdf). Toto jsou 
hlavní referenční dokumenty, z nichž by dodavatelé 
při sestavování svých bezpečnostních listů měli 
vycházet. V tomto průvodci naleznete tipy pro 
dodavatele, na co by si měli v jednotlivých oddílech 
dávat pozor.  

Kdy byste měli bezpečnostní list aktualizovat?

Aktualizaci bezpečnostního listu byste měli provést: 

• pokud jsou k dispozici nové informace 
o opatřeních k řízení rizik nebo nové informace 
o nebezpečnostech, 

• jestliže bylo uděleno nebo zamítnuto povolení 
nebo bylo uloženo omezení.

V každém případě se doporučuje obsah 
bezpečnostního listu pravidelně kontrolovat.

Mezi „nové informace“ patří také 
umístění látky na seznam látek 
pro případné zahrnutí mezi látky 

podléhající povolení.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_cs.pdf


Oddíl 1 bezpečnostního listu

Identifikace látky/směsi a společnosti/

podniku

Oddíl 1 obsahuje tyto informace:

• název látky nebo v případě směsi obchodní 
název nebo označení směsi,

• dalších příslušné identifikátory, jako jsou obchodní názvy, 
alternativní názvy, číslo ES, CAS nebo registrační číslo v souladu 
s přílohou VI nařízení CLP,

• použití, k nimž je chemická látka určena, a nedoporučená použití,
• podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu,
• telefonní číslo pro naléhavé situace.

Je-li látka registrovaná podle nařízení REACH, bude pododdíl 1.1 
obsahovat registrační číslo REACH. Toto číslo téměř vždy začíná 
číslicemi „01“ (např. 01-nnnnnnnnnn-nn-nnnn). Pokud je výrobek 
směs, registrační čísla látek, z nichž se směs skládá, naleznete 
v pododdíle 3.2.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Registrační číslo 

Registrační čísla můžete použít pro zjištění více 
informací o žadatelích o registraci a o látce.

Na internetových stránkách agentury ECHA v sekci 
„Informace o chemických látkách“ (https://echa.
europa.eu/information-on-chemicals) můžete 
vyhledávat pomocí registračního čísla. Zobrazí se 
vám, kdo látku registroval a zda jako jednotlivec nebo 
jako člen společné registrace. 

Končí-li registrační číslo na „-0000“, jedná se 
o hlavního žadatele o registraci. Jestliže jsou čtyři 
poslední číslice -XXXX, je informace o žadateli 
o registraci důvěrná, a to obvykle v případě, 
kdy dodavatel dodává látky od vícero žadatelů 
o registraci. Příklad naleznete zde pod odkazem 
registrační číslo REACH https://echa.europa.eu/
documents/10162/22787005/sds_section1_
registration numberXXXX_en.jpg). Vyhledávání 
kromě jiných informací také ukáže, je-li poskytnuté 
registrační číslo stále aktivní.

Dodavatel musí registrační číslo sdělit celému 
dodavatelskému řetězci. Není-li v bezpečnostním 
listu uvedeno žádné registrační číslo, znamená to, 
že látka podléhá výjimce z požadavků na registraci, 
nebo dosud nebyla registrována.

Pokud se domníváte, že váš dodavatel měl již látku 
registrovat, doporučujeme vám neprodleně se na něj obrátit 
a situaci ověřit. Látky, které dosud nebyly registrovány, by 
měly být důkladně prověřeny, aby se potvrdilo, zda je jejich 
použití v Evropě povoleno. Můžete se také obrátit na orgán 
odpovědný za prosazování předpisů.

Látky mohou být předběžně registrovány, což znamená, 
že výrobce nebo dovozce má v plánu je registrovat, ale 
dosud registrované nejsou. Číslo předběžné registrace 
začíná na „05-“. Pro následné uživatele nevznikají 
v souvislosti s předběžně registrovanými látkami žádné 
povinnosti. Po uplynutí lhůty pro registraci v roce 2018 
již není důvod, aby dodavatelé do bezpečnostního listu 
uváděli číslo předběžné registrace. 

Doporučujeme vést si pro všechny 
bezpečnostní listy, které obsahují 
registrační číslo, záznamy o datu 
obdržení.

Určená použití

Po obdržení bezpečnostního listu se scénáři expozice 
byste měli zkontrolovat, zda dodavatel vaše použití 
uvedl v pododdíle 1.2. Není-li tomu tak, můžete 
jej kontaktovat a požádat ho, aby vaše použití do 
příslušného oddílu zahrnul. Zjistěte, jaké informace 
máte sdělit svému dodavateli a jak to nejlépe provést 
v sekci otázek a odpovědí (otázka 136) (https://echa.
europa.eu/support/qas-support/qas).

 Pokud váš dodavatel uvedl, že se 
některá použití „nedoporučují“, 
znamená to, že takové použití 
nepodporuje.

Pokud pododdíl 1.2 bezpečnostního listu uvádí, že 
se vaše použití nedoporučuje, měli byste zvážit tyto 
možnosti:.

• přestaňte látku samotnou nebo obsaženou ve 
směsi používat tímto způsobem,

• změňte dodavatele a využijte takového, který pro 
vaše použití přijal potřebná opatření k řízení rizik,

• vypracujte zprávu o chemické bezpečnosti 
následného uživatele, abyste ověřili, že je toto 
použití bezpečné. Více si můžete přečíst v kapitole 5 
Pokynů pro následné uživatele (https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/du_cs.pdf/).

Určená použití uvedená v pododdíle 1.2 lze popsat 
pomocí textu (například „nátěrové hmoty a barvy“) 
nebo kódů. Často se využívá kódů ze standardního 
systému deskriptorů použití (například „SU21, 
PC18“). Více informací o systému deskriptorů použití 
naleznete v Pokynech pro popis použití (https://echa.
europa.eu/documents/10162/13632/information_
requirements_r12_cs.pdf). Deskriptory použití je 
možné uvádět také pro určená použití v oddíle 16 
a ve scénáři expozice. 

BL 1
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Identifikátor výrobku

Identifikátor výrobku pro látku nebo směs se uvádí 
v souladu s článkem 18 nařízení CLP. Pravidla 
jsou podrobně popsaná v kapitole 3.1 Pokynů pro 
sestavení bezpečnostních listů (https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/sds_cs.pdf/) 
a výrazně se liší podle toho, zda jde o látku nebo 
směs. 

S nalezením identifikátoru výrobku pro látku vám 
může pomoci tento diagram.

U směsí musí být obchodní název nebo označení 
uvedeno v pododdíle 1.1, zatímco další informace 
o jejích složkách musí být uvedeny v pododdíle 3.2. 
Více informací naleznete v Pokynech pro sestavení 
bezpečnostních listů (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_cs.pdf/).

(a) Is it in Part 3 of Annex VI?

(b) Is it in the C&L Inventory?1

(c) Is it in the CAS, with 
nomenclature provided by 
IUPAC (or another 
international chemical 
name)? 

(d) Provide IUPAC 
nomenclature or another 
international chemical name 

Provide in SDS2

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

Registrační číslo

Pokud jste látku registrovali, musíte registrační číslo 
v bezpečnostním listu uvést. Chybějící registrační 
číslo značí, že látka podléhá výjimce z požadavků na 
registraci nebo dosud nebyla registrována. Abyste 
zabránili dohadům o tom, proč registrační číslo není 
uvedeno, je vhodné to vysvětlit jednou z těchto vět:

• Látka nevyžaduje registraci v souladu s nařízením 
(ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH).

• Dosud nevypršelo přechodné období podle článku 
23 nařízení REACH.

• Biocidní přípravky jsou v souladu s čl. 15 (odst. 1 
a 2) nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) 
považovány za registrované látky.

• Tato látka je osvobozena od registrace podle čl. 2 
odst. 7 písm. a) a přílohy IV nařízení REACH.

• Tato látka je osvobozena podle čl. 2. odst. 7 
a přílohy V nařízení REACH.

Čísla předběžné registrace začínající na „05-“ nemusí 
být v bezpečnostním listu uvedena. 

Jste-li žadatelem o registraci, 
mějte na paměti, že poskytnutím 
bezpečnostního listu s registračním 
číslem mohou vašim zákazníkům 

(následným uživatelům) vzniknout určité 
povinnosti. Pokud je látka podle nařízení CLP 
nebezpečná a v rámci registrace jste provedli 
posouzení expozice, měli byste zajistit přiložení 
příslušných scénářů expozice.

Vypracováváte-li bezpečnostní list 
pro směs, musíte sdělit registrační 
čísla všech registrovaných látek ve 

směsi (oddíl 3) a také další důležité informace, 
jako jsou klasifikace a pokyny k řízení rizik atd. 
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Určená použití

Jste-li žadatelem o registraci, vaši zákazníci vás 
mohli prostřednictvím svých odvětvových organizací 
informovat o svých použitích prostřednictvím map 
použití (https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/
use-maps/concept). Při poskytování bezpečnostního 
listu byste mezi určená použití do pododdílu 1.2 
měli zahrnout i tato použití. Vaši zákazníci ocení 
informace na míru přizpůsobené svým potřebám. 

Určená použití registrovaných látek, u nichž je 
vyžadována zpráva o chemické bezpečnosti, musí 
být v souladu s použitími uvedenými ve zprávě 
o chemické bezpečnosti a scénářích expozice (v 
podstatě tam, kde jste posoudili riziko jako riziko, 
které je třeba náležitě kontrolovat). 

Pokud jste formulátor, měli byste uvést použití 
formulací na základě relevantních informací 
o složkách. 

Jste-li žadatelem o registraci, 
požadují se i informace 
o nedoporučených použitích, které 
musí být v souladu s informacemi 

uvedenými v oddíle 3.6 IUCLID (Nedoporučená 
použití) pro látky, pro něž se požaduje 
registrace. Mějte na paměti, že pokud se použití 
nedoporučuje, je požadováno i zdůvodnění.  

Dodavatel bezpečnostního listu

„Dodavatelem“ se v tomto případě myslí dodavatel 
bezpečnostního listu. Uvedením látky nebo směsi na 
trh se distributor stává zodpovědným za poskytnutí 
bezpečnostního listu a za to, že bude dostupný 
v příslušném národním jazyce a že bude obsahovat 
informace požadované v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Nezmění-li distributor štítek, 
doporučuje se, aby dodavatelé doplnili své vlastní 
podrobné informace do tohoto oddílu místo 
nahrazování původních informací od dodavatele.

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Musíte poskytnout odkaz na informační servis 
v případě nouze. Ve většině členských států funguje 
národní toxikologické středisko, jehož telefonní číslo 
pro naléhavé situace naleznete zde:

http://echa.europa.eu/support/helpdesks/national-
helpdesks/list-of-national-helpdesks 

Než do bezpečnostního listu zapíšete telefonní číslo 
konkrétního toxikologického střediska, ujistěte se, 
že splňujete požadavky tohoto střediska.

V každém členském státě musí být „pověřený orgán“, 
který shromažďuje informace o nebezpečnosti směsí. 
Většinou je tímto pověřeným orgánem již zmíněné 
toxikologické středisko. Další informace naleznete 
zde:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/
poison-centres/index_cs.htm 

Ať odkazujete na národní toxikologická střediska 
nebo na služby svoje či třetí strany, vždy je třeba 
uvést veškerá omezení (úřední hodiny, druh 
informací, které je možné poskytovat).
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Oddíl 2 bezpečnostního listu

Identifikace nebezpečnosti 

Oddíl 2 obsahuje informace:
• o klasifikaci nebezpečnosti chemické látky,
• o tom, jak by měla být chemická látka označena 

(výstražné symboly nebezpečnosti, standardní věty 
o nebezpečnosti a bezpečnostní pokyny). Příklady štítků naleznete 
na stránce se „štítky podle nařízení CLP“ (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22787005/clp_label_examples_en.jpg),

• další informace o nebezpečnosti, které nevyplývají z klasifikace, 
a případně informace o tom, proč je látka klasifikována jako PBT nebo 
vPvB.

Informace o klasifikaci a označování látky uvedené v oddíle 2 
bezpečnostního listu musí být v souladu se skutečnými štítky pro danou 
chemickou látku. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého dodavatele a 
zjistěte a ujistěte se, které informace jsou platné.
Klasifikace a označování chemických látek prochází po celém světě 
změnami. V EU platí nařízení o klasifikaci, označování a balení látek 
a směsí (nařízení CLP) a je uplatňován globálně harmonizovaný 
systém klasifikace a označování chemických látek (GHS) OSN. 

HLAVNÍ BODY
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Klasifikace látky nebo směsi

Pododdíl 2.1 informuje o klasifikace nebezpečnosti 
látky nebo směsi. Tyto informace jsou zásadní pro 
posuzování rizik pro pracovníky a životní prostředí. 
Další informace, například plné znění standardních 
vět o nebezpečnosti naleznete v oddíle 16. Nejsou-li 
splněna kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) 
č. 1272/2008, musí to být jasně uvedeno.

Je třeba zkontrolovat, zda je klasifikace v souladu 
s informacemi uvedenými v oddílech 9 až 12.

U látek byste měli zkontrolovat, zda jsou 
uvedeny multiplikační faktory. Více informací 
o tom, kdy je třeba uvádět multiplikační 
faktory (nebo mezní hodnoty či koncentrační 
limity), naleznete v Pokynech pro sestavení 
bezpečnostních listů (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_cs.pdf/). 

Nejste povinni ověřovat klasifikaci svého 
dodavatele / svých dodavatelů. Pokud tak však 
chcete učinit (za použití Pokynů k uplatňování 
kritérií CLP (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/clp_en.pdf/)) 
a dojdete k odlišnému závěru než váš dodavatel / 
vaši dodavatelé, měli byste ho/je kontaktovat 
a projednat, zda můžete vzájemně dojít ke shodě 
v klasifikaci. Nemůžete-li se shodnout, je třeba, 
abyste svoji klasifikaci oznámili agentuře ECHA (pro 
látky, které používáte v množství jedné tuny nebo 
větším za rok).

Prvky označení

V pododdíle 2.2 jsou zobrazeny prvky, jimiž by látka 
nebo směs měla být označena.

V případě látek i směsí se prvky označení uvádějí 
v souladu s nařízením CLP.

Podléhá-li látka samotná nebo obsažená ve směsi 
povolení podle nařízení REACH, musí zde být 
zahrnuto číslo povolení (viz databáze ECHA-term 
(https://echa-term.echa.europa.eu/). Více informací 
o povolování naleznete v kapitole 15 tohoto 
průvodce.

 Mezi různými dodavateli mohou 
vzniknout rozdíly v klasifikaci 
z opodstatněných důvodů, 
například nečistoty, koncentrace 

atd. Viz Tipy pro uživatele chemických 
látek na pracovišti (https://echa.europa.
eu/documents/10162/966058/tips_users_
chemicals_workplace_cs.pdf). Při jakýchkoliv 
pochybnostech by příjemci měli kontaktovat 
své dodavatele.

Klasifikaci látek si můžete 
zkontrolovat na internetových 
stránkách agentury ECHA 

prostřednictvím informačních karet (Infocard) 
a stručných profilů (brief profile), zejména 
abyste zjistili, zda existuje harmonizovaná 
klasifikace.

 Měli byste svého dodavatele 
neprodleně informovat o jakýchkoliv 
nových informacích o nebezpečnosti, 
včetně klasifikace a označení.
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Klasifikace látky nebo směsi

Od 1. června 2015 musí být klasifikace látek a směsí 
prováděna v souladu s nařízením CLP.

Látka: Pokud jste oznámili informace o látce do 
seznamu klasifikací a označení, klasifikace 
uvedená v bezpečnostním listu musí být 
stejná jako ta, kterou jste poskytli ve svém 
oznámení, a musí být poskytnuta v souladu 

s pravidly nařízení CLP.

Směsi: Klasifikace se uvádí v souladu s nařízením 
CLP. Směsi, které byly uvedeny na trh před 1.červnem 

2015 a splňují podmínky směrnice 
o nebezpečných přípravcích, mohou do 
1. června 2017 zůstat na trhu, aniž by 
musely být nově označeny a opatřeny 
novým balením. Postup použitý pro 

odvození klasifikace směsi může být případně 
uveden v tomto oddíle (namísto v oddíle 16).

Prvky označení

Uvedené prvky označení musí být v souladu 
s příslušným štítkem připevněným na výrobku. 

Pokud jste pro svoji látku, samotnou nebo obsaženou 
ve směsi, obdrželi povolení podle nařízení REACH, 
musíte zde uvést číslo povolení (definici naleznete 
v databázi ECHA-term (https://echa-term.echa.
europa.eu/)) a musíte poskytnout více informací 
o povolení v oddíle 15.

Další nebezpečnost

Zde byste měli uvést jakékoliv další informace 
o nebezpečnosti, které nevyplývají z klasifikace, 
a případně informace o tom, proč je látka 
klasifikována jako PBT nebo vPvB. 

Tyto informace mohou mít podobu standardních vět 
o nebezpečnosti, například: „V případě rozptýlení 
může vytvářet výbušnou prachovzdušnou směs“, 
„Požití výrobku je spojeno s rizikem oslepnutí“ nebo 
„Na základě výsledků posouzení není tato látka 
klasifikována jako PBT nebo vPvB“.

Klasifikace jako PBT nebo vPvB musí odpovídat 
výsledkům posouzení PBT nebo vPvB uvedenému 
v pododdíle 12.5 (požadováno pouze tam, kde se 
vypracovává zpráva o chemické bezpečnosti).
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Oddíl 3 bezpečnostního listu

Oddíl 3 bezpečnostního listu: Složení / 

informace o složkách 

Oddíl 3 obsahuje informace o složení 
chemického výrobku. Pokud se jedná o látku, 
jsou informace poskytovány v pododdíle 3.1. Jde-li 
o směs, informace jsou uvedeny v pododdíle 3.2.
Informace mají obvykle podobu tabulky. Zahrnují název anebo obchodní 
název a další identifikátory (například číslo CAS, registrační číslo atd.) látek a 
jejich složek nebo nečistot, jež:
• přispívají k celkové klasifikaci nebezpečnosti nebo
• jsou přítomné v koncentracích vyšších než jsou určité úrovně vzbuzující 

obavy nebo
• se na ně vztahují limitní hodnoty expozice na pracovišti.
U směsí se uvádí koncentrace nebo rozmezí koncentrace obsažené 
složky. 
Dodavatel sem může zařadit i složky neklasifikované jako 
nebezpečné, pokud se rozhodne uvést úplné složení látky nebo 
směsi.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Látky a směsi

Je-li látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná 
v souladu s nařízením o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí (nařízení CLP), budou 
nebezpečné složky nebo nečistoty uvedeny v tabulce 
pod svým chemickým názvem a číslem ES anebo CAS. 
Pokud je k dispozici, bude uvedeno také registrační 
číslo.

Pokud bylo povoleno použití alternativního 
chemického názvu v souladu s nařízením o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) 
(případně směrnicí o nebezpečných přípravcích před 
datem 1. června 2015), může být použito pro látku 
obsaženou ve směsi. 

V případě směsí by klasifikace jejich složek nebo 
důvod pro jejich uvedení v pododdíle 3.2 měly být 
popsány (například „neklasifikováno jako vPvB 
látka“ nebo „látka s limity expozice pro pracoviště 
Společenství“). 
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Látky

Příklady toho, jak informace prezentovat, 
jsou popsány v Pokynech pro sestavení 
bezpečnostních listů (https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/

sds_cs.pdf). Mějte na paměti, že uvedeny musí být 
sice pouze nečistoty, které ovlivňují klasifikaci, 
pro vaše zákazníky však může být užitečné, když 
uvedete informace o všech nečistotách (i přesto, že 
nemají vliv na klasifikaci) a jejich koncentracích (nebo 
rozmezích).

Směsi

Příklady naleznete v Pokynech 
pro sestavení bezpečnostních 
listů (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_
cs.pdf). U směsí musíte uvést koncentraci 

(nebo rozmezí koncentrace) a klasifikaci všech 
složek, které splňují kritéria pro klasifikaci, a také 
pro ty, které kritéria nesplňují, ale představují určité 
nebezpečí a jsou obsažené v množství nad určité 
koncentrace (jak je popsáno v právním předpisu). 
Navíc můžete uvést i všechny látky obsažené ve 
směsi, abyste pomohli svým zákazníkům.

Alternativní chemické názvy 
Používá-li se alternativní chemický název (protože je to povoleno v souladu s ustanoveními 
článku 24 nařízení CLP), měli byste to uvést v tomto pododdíle (případně v oddílech 15 nebo 
16).

Rozmezí hmotnosti/koncentrace 
Místo skutečných hmotnostních procent mohou být uvedena rozmezí hmotnosti. Klasifikace 
odvozená pro určité rozmezí koncentrace by měla vycházet z nejvyšších koncentrací 
v uváděném rozmezí.

Obecné mezní hodnoty a multiplikační faktory právní předpis zmiňuje pouze v kontextu 
rozhodování, které látky je třeba uvést v bezpečnostním listu. V případech, kdy jsou tyto 
informace k dispozici, by však bylo případně užitečné, a tudíž vhodné, je uvést.
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Oddíl 4 bezpečnostního listu

Pokyny pro první pomoc

Oddíl 4 obsahuje informace:
• o opatřeních první pomoci, která se mají použít 

v případě náhodné expozice chemické látce,
• o symptomech a účincích expozice,
• o pokynech, zda je zapotřebí naléhavá nebo zvláštní lékařská péče 

(protilátky, lékařské sledování) nebo jiná opatření (osobní ochranné 
prostředky (pro osoby poskytující první pomoc).

Opatření první pomoci musí být popsána tak, aby je mohla pochopit 
a poskytnout nevyškolená osoba a musí být v souladu s pokyny pro 
bezpečné zacházení uvedenými v pododdíle 2.2.

 Jestliže po náhodné expozici chemické látce vyhledáte 
lékařskou péči, je vhodné s sebou přinést bezpečnostní list. 
Další informace poskytované speciálně pro zdravotníky 
mohou být uvedeny např. pod názvem „Poznámky pro 

lékaře“. Tyto informace mohou obsahovat zvláštní lékařské pojmy, 
které mohou být obtížně srozumitelné pro pracovníky, kteří 
nepůsobí ve zdravotnictví.

HLAVNÍ BODY
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Oddíl 5 bezpečnostního listu

Opatření pro hašení požáru  

Oddíl 5 obsahuje informace o:
• opatřeních pro hašení požáru způsobeného 

chemickou látkou nebo vzniklého v její blízkosti,
• možné nebezpečnosti chemické látky v případě požáru 

(například nebezpečné zplodiny hoření nebo riziko výbuchu oblaku 
par).

Tento oddíl může obsahovat také specifické informace pro hasiče, včetně 
použití zvláštních ochranných prostředků.

Zvláštní pozornost věnujte nevhodným hasivům popsaným 
v pododdíle 5.1. Jejich použití může způsobit chemické nebo 
fyzikální reakce, jejichž důsledkem může být další nebezpečí. 
Některé látky například při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé 

nebo toxické plyny.

HLAVNÍ BODY
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Oddíl 6 bezpečnostního listu

Opatření v případě náhodného úniku 

Oddíl 6 obsahuje doporučení 
pro řešení náhodného rozlití nebo 
úniku chemické látky, aby se zamezilo dalším 
negativním dopadům nebo aby se tyto dopady 
minimalizovaly. Doporučení obsahují:
• metody pro omezení úniku, znovuzískávání a čištění,
• opatření na ochranu osob, která se během těchto činností musí uplatnit.
V tomto oddíle lze odkazovat na oddíl 8 a 13, aby se zabránilo opakování 
informací v souvislosti s možným náhodným únikem. Odkazuje-li se na jiné 
oddíly, měly by tyto oddíly být řádně vyplněny.

HLAVNÍ BODY
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Oddíl 7 bezpečnostního listu

Zacházení a skladování

Oddíl 7 obsahuje informace 
o bezpečném způsobu zacházení 
s chemickými látkami a jejich skladování, aby 
se zabránilo možným nebezpečným incidentům. Tyto 
informace platí pro použití uvedená v poddíle 1.2 a pro vlastnosti 
chemické látky (jak je uvedeno zejména v oddíle 9 a 10). Měly by být 
v souladu s poskytnutými scénáři expozice.
Pokyny pro bezpečné zacházení zahrnují informace o:
• uzavření prostoru, protipožárních opatřeních a opatřeních zamezujících 

tvorbě aerosolu a prachu,
• zabránění nebezpečím v důsledku neslučitelnosti látek nebo směsí,
• omezení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení 

rozlití nebo zabránění průniků do kanalizace,
• zavádění správných postupů ochrany zdraví při práci.
Pokyny pro bezpečné skladování zahrnují informace o: 
• řízení rizik souvisejících s výbušným ovzduším, žíravými podmínkami, 

nebezpečím vznícení atd.,
• kontrole účinků okolního prostředí, jako je počasí, vlhkost, vibrace 

atd.,
• zachování celistvosti látky nebo směsi,
• další pokyny, například požadavky na větrání, množstevní limity 

atd.
Kromě informací uvedených v tomto oddíle jsou důležité 
informace uvedeny také v oddíle 8.
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PŘÍJEMCE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Ověřte, že se použití uvedená v pododdíle 7.3 shodují 
s použitími uvedenými v pododdíle 1.2.

Zajistěte, že veškeré pokyny o vyvarování se 
určitému materiálu nádoby (např. kov) souhlasí 
s informacemi o nebezpečnosti uvedenými v jiných 
oddílech. 

Tento oddíl může být také užitečný, pokud 
potřebujete sdělit informace o použití látky, která je 
klasifikovaná jako nebezpečná kvůli svým fyzikálním 
a chemickým vlastnostem (např. hořlavosti). 

Pro látku registrovanou v množství nad 10 tun 
ročně a klasifikovanou pro své fyzikální a chemické 
vlastnosti (zejména hořlavost, výbušné vlastnosti 
a oxidační vlastnosti) musí žadatel o registraci 
posoudit použití uvedená ve zprávě o chemické 
bezpečnosti. V rámci toho musí žadatel o registraci 
doporučit opatření k řízení rizik pro omezení nebo 
snížení rizik (viz část E Pokynů k požadavkům na 
informace a posuzování chemické bezpečnosti 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/
information_requirements_part_e_en.pdf)). Tato 
opatření jsou následně sdělována prostřednictvím 
scénáře expozice. Platí-li stejná opatření pro více 
použití, může být praktičtější informovat o nich 
v tomto oddíle bezpečnostního listu s odkazem na 
jednotlivé scénáře expozice s pokyny, kde nalézt 
příslušné informace. 
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Příklad oddílu 7 bezpečnostního listu
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Oddíl 8 bezpečnostního listu

Omezování expozice / osobní ochranné 

prostředky  

Oddíl 8 poskytuje důležité 
informace o limitních hodnotách expozice 
(pododdíl 8.1) a o opatřeních na omezování 
expozice (pododdíl 8.2). Informace se týkají vlastností 
chemické látky a všech zamýšlených použití (jak je popsáno 
v pododdíle 1.2 nebo ve scénářích expozice, které mohou být přiloženy 
k bezpečnostnímu listu).

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Oddíl 8 obsahuje důležité informace související 
s ochranou zdraví při práci.

Kontrolní parametry uvedené v pododdíle 8.1 
představují limitní hodnoty. U hodnot nižších, než 
jsou tyto limitní hodnoty, se rizika považují za 
kontrolovaná.

Následní uživatelé mohou tyto parametry použít 
jako kritéria měření prováděných na místě nebo v 
případě, že se rozhodnou provést vlastní posouzení 
chemické bezpečnosti. Nahlédněte do Pokynů 
pro následné uživatele (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_cs.pdf).

Mohou zde být uvedeny i aktuálně doporučované 
postupy sledování či pozorování. Tyto metody 
sledování mohou například zahrnovat osobní 
sledování vzduchu, sledování vzduchu v místnosti 
nebo biologické sledování v souladu se schválenými 
normami.

Oddíl 8 je velmi důležitý pro následné 
uživatele, aby mohli stanovit 
a uplatňovat příslušná opatření pro 
náležitou kontrolu rizik chemické 

látky na svém pracovišti (viz úvodní část 
o bezpečnostních listech). Pokud informace 
vycházejí ze scénáře expozice, přečtěte si část 
„Scénář expozice“ tohoto průvodce.

Pododdíl 8.1 Kontrolní parametry

Podle potřeby se uvádějí limity expozice pro 
pracovníky, spotřebitele a životní prostředí. Zahrnují 
platné limitní hodnoty expozice na pracovišti,(OEL), 
odvozené úrovně, při nichž nedochází k nepříznivým 
účinkům (DNEL), odhady koncentrací, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC), atd. Kromě 
hodnot OEL platných ve vaší zemi mohou být uvedeny 
i limitní hodnoty platné v jiných zemích v závislosti na 
trhu vašeho dodavatele. Definice technických pojmů, 
jako je OEL nebo DNEL, naleznete v databázi ECHA-
term (https://echa-term.echa.europa.eu/).

Více informací o hodnotách OEL a DNEL 
naleznete v pokynech (http://ec.europa.eu/
social/BlobServlet?docId=15614&langId=en) 
vypracovaných Výborem vrchních inspektorů práce 
(SLIC). 

Pododdíl 8.2 Omezování expozice 

Jsou zde popsána opatření k řízení rizik a zajištění 
bezpečného používání chemické látky, která 
zahrnují jak technické kontroly, tak opatření na 
ochranu osob. Cílem opatření je omezit expozici 
pracovníka a životního prostředí na bezpečnou 
úroveň. Podrobnější informace o omezování expozice 
naleznete také v kterémkoliv scénáři expozice 
přiloženém k bezpečnostnímu listu.

Omezování expozice popsané v oddíle 8.2 
představuje ochranná opatření, která je třeba 
přijmout při používání látky či směsi, aby se snížila 
expozice pracovníka a životního prostředí na 
bezpečnou úroveň. Patří sem:

• vhodné technické kontroly,

• osobní ochranné prostředky (včetně podrobné 
specifikace, jako je doba průniku, nebo odkazů na 
příslušné normy CEN),

• omezování expozice životního prostředí.

Tento pododdíl může odkazovat na scénáře expozice 
nebo na oddíl 7 bezpečnostního listu (zacházení 
a skladování), jsou-li v nich daná opatření popsána 
podrobněji. Shrnutí v oddíle 8.2 musí být v souladu 
s informacemi uvedenými ve scénáři expozice.
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE

Pododdíl 8.1 Kontrolní parametry

Odvozené úrovně, při nichž nedochází k nepříznivým 
účinkům (DNEL), a odhady koncentrací, při nichž 
nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC), platné pro 
scénáře expozice ve všech přílohách požadovaných 
k bezpečnostnímu listu pro určitou látku nebo směs 
musí být uvedeny v tomto pododdíle. 

Měly by být uváděny pouze relevantní hodnoty DNEL 
a PNEC. Příklad toho, jak by požadované informace 
o hodnotách DNEL a PNEC v tomto pododdíle 
mohly být strukturovány, naleznete v Pokynech pro 
sestavení bezpečnostních listů (https://echa.europa.
eu/documents/10162/23036412/sds_cs.pdf).

V příslušných případech se v tomto pododdíle uvádějí 
specifické kontrolní parametry, například limitní 
hodnoty expozice na pracovišti (OEL), které musí být 
uváděny za členský stát, v němž je látka nebo směs 
uváděna na trh.
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Příklad oddílu 8_a bezpečnostního listu
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Příklad oddílu 8_b bezpečnostního listu
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Oddíl 9 bezpečnostního listu

Fyzikální a chemické vlastnosti  

Oddíl 9 obsahuje informace o: 
• základních fyzikálních a chemických 

vlastnostech látky nebo směsi (například vzhled, 
zápach, pH, bod varu atd.), které jsou důležité pro 
klasifikaci a nebezpečnost,

• fyzikálních a chemických vlastnostech, které důležité nejsou, nebo u nichž 
nejsou k dispozici žádné informace, a odůvodnění.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Zkontrolujte, že informace v tomto oddíle odpovídají 
informacím o klasifikaci a označení uvedeným 
v oddíle 2 a informacím týkajícím se přepravní 
klasifikace uvedeným v oddíle 14. Pokud tomu tak 
není, kontaktujte svého dodavatele.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Musíte uvést odkaz na používané zkušební metody 
a specifikovat příslušné jednotky měření anebo 
referenční podmínky.

Vztahuje-li se bezpečnostní list na nanomateriály, 
měly by být popsány v rámci vzhledu, např. 
skupenství: pevné (nanomateriál). To by mělo 
být v souladu s jakoukoliv další zmínkou 
o nanomateriálech, formách nebo rozmezích v dalších 
oddílech.
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Oddíl 10 bezpečnostního listu

Stálost a reaktivita  

Oddíl 10 obsahuje informace o:
• stálosti látky nebo směsi, 
• nebezpečných reakcích, k nimž může dojít za určitých 

podmínek použití nebo při uvolnění do životního prostředí,
• podmínkách, kterým je třeba zabránit,
• neslučitelných materiálech,
• nebezpečných produktech rozkladu.
Nebezpečí spojená se stálostí a reaktivitou souvisejí s fyzikálními 
a chemickými vlastnostmi uvedenými v oddíle 9. Obvyklým postupem je 
zařadit do oddílu 9 hodnoty měřitelných vlastností získané ve zkouškách, 
zatímco oddíl 10 uvádí (kvalitativní) popisy možných následků.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Zkontrolujte, že informace uvedené v různých 
pododdílech se navzájem shodují i s informacemi 
poskytnutými v dalších oddílech bezpečnostního 
listu, zejména v oddílech 5, 7 a 9. Pokud tomu tak 
není, kontaktujte svého dodavatele a zjistěte a 
ujistěte se, které informace jsou platné.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Mnoho informací důležitých pro oddíl 10 již může být 
uvedeno v jiných oddílech. Opakování lze zabránit 
uvedením křížových odkazů a zároveň je třeba 
zajistit, aby informace v ostatních oddílech byly 
uvedeny správně.
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Příklad oddílu 10 bezpečnostního listu
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Oddíl 11 bezpečnostního listu

Toxikologické informace  

Oddíl 11 je určený především 
pro zdravotnické pracovníky, odborníky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a toxikology a obsahuje podrobné informace o:
• pravděpodobných cestách expozice,
• příznacích způsobených fyzikálními, chemickými a toxikologickými 

vlastnostmi látky nebo směsi a známých vedlejších produktů, 
• okamžitých a opožděných negativních účincích a také chronických 

účincích krátkodobé a dlouhodobé expozice. 
Měl by zde být uvedený také popis toho, jak byla chemická látka zkoušena 
z hlediska nebezpečnosti pro zdraví, a výsledky této zkoušky.
Obsah tohoto oddílu představuje základ pro klasifikaci a opatření 
k řízení rizik uvedených v bezpečnostním listu. Informace uvedené 
v oddílech 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 a 15 by měly odpovídat 
toxikologickým informacím uvedeným v tomto oddíle.
Tento oddíl může zahrnovat velké množství informací, zejména 
v bezpečnostním listu pro směs. V ideálním případě budou tyto 
informace rozděleny, aby se jasně odlišily údaje týkající se směsi 
jako celku (v případě potřeby) od údajů týkajících se jednotlivých 
látek (složek). Příklad oddílu 11 pro směs naleznete zde 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_
section11_mixture_en.pdf). 

HLAVNÍ BODY
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Ověřte, že informace poskytnuté v tomto oddíle 
potvrzují klasifikaci a že odpovídají ostatním oddílům 
bezpečnostního listu, jak je uvedeno v hlavních 
bodech.

Můžete také porovnat informace uvedené v tomto 
oddíle s informacemi na internetových stránkách 
agentury ECHA, například informace týkající se 
registrace (v příslušných případech). 

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte svého 
dodavatele.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Informace související s různými třídami 
nebezpečnosti by se měly uvádět jasně a odděleně. 
Rovněž je nutné poukázat na neexistenci údajů a tuto 
skutečnost odůvodnit.
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Příklad oddílu 11_a bezpečnostního listu
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Příklad oddílu 11_b bezpečnostního listu
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Příklad oddílu 11_c bezpečnostního listu
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Oddíl 12 bezpečnostního listu

Ekologické informace   

Oddíl 12 obsahuje souhrnné 
informace:
• o vlivu chemické látky na životní prostředí v případě 

úniku, 
• o tom, co se s chemickou látkou v případě úniku do životního 

prostředí stane (osud v životním prostředí), 
• o tom, jak byla chemická látka zkoušena z hlediska toxicity, perzistence 

a rozložitelnosti, bioakumulačního potenciálu a mobility v půdě, spolu 
s výsledky zkoušek, 

• o výsledcích posouzení PBT a vPvB, pokud bylo provedeno v rámci 
posouzení chemické bezpečnosti. Definice PBT a vPvB naleznete 
v databázi ECHA term.

Obsah tohoto oddílu představuje základ pro klasifikaci a opatření 
k řízení rizik uvedených v bezpečnostním listu. Informace obsažené 
v oddílech 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 a 15 by měly odpovídat 
ekologickým informacím uvedeným v tomto oddíle.
Tyto informace mohou být užitečné pro odstraňování látek 
v případě úniku do životního prostředí, pro hodnocení postupů 
nakládání s odpady, omezování úniků, opatření v případě 
náhodného úniku a přepravu.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Ověřte, že informace poskytnuté v tomto oddíle 
potvrzují klasifikaci a že odpovídají dalším různým 
oddílům bezpečnostního listu, jak je uvedeno 
v hlavních bodech.

Můžete také porovnat informace uvedené v tomto 
oddíle s informacemi na internetových stránkách 
agentury ECHA, například informace týkající se 
registrace (v příslušných případech).

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte svého 
dodavatele.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Informace by měly být jasně uvedeny. Při odkazování 
na směs by mělo být zřejmé, zda informace platí 
pro složky směsi nebo pro směs jako celek. Příklad 
oddílu 12 pro směs naleznete zde (https://echa.
europa.eu/documents/10162/22787005 /sds_
section12_mixture_en).  Rovněž je nutné poukázat na 
neexistenci údajů a tuto skutečnost odůvodnit.

Výsledky posouzení PBT nebo vPvB uvedených 
v pododdíle 12.5 (u látek / složek směsí, u nichž 
se požaduje zpráva o chemické bezpečnosti) musí 
odpovídat statusu PBT nebo vPvB uvedenému 
v pododdíle 2.3.
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Příklad oddílu 12_a bezpečnostního listu
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Příklad oddílu 12_b bezpečnostního listu
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Oddíl 13 bezpečnostního listu

Pokyny pro odstraňování  

Oddíl 13 obsahuje informace o:
• řádném nakládání s odpady látky nebo 

směsi, 
• vhodných metodách nakládání s odpady látky nebo směsi. 
Dá-li se očekávat, že odpad obsahuje kontaminovaný obalový odpad, měly by 
se případně uvést metody nakládání s kontaminovanými obaly.

Odstraňování odpadu by mělo probíhat v souladu s místními, 
vnitrostátními a evropskými právními předpisy.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Zkontrolujte, že informace v tomto oddíle odpovídají 
klasifikaci v oddíle 2 a omezování expozice 
uvedeným v oddíle 8. 

Je třeba mít na paměti, že jakmile se látka stává 
odpadem, přestává pro ni platit nařízení REACH 
a správným právním rámcem pro nakládání s ní se 
stávají právní předpisy o odpadech.

Právně odpovědný za odstranění odpadu je subjekt, 
který toto odstranění provádí. Pokud jsou uvedeny 
pouze omezené informace, např. „Odstranit v souladu 
se všemi platnými místními a vnitrostátními 
předpisy“, je vhodné se poradit s uznávanými 
subjekty v oblasti nakládání s odpady.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Pro vaše zákazníky může být užitečné, pokud 
informace v tomto oddíle oddělíte, přičemž zvážíte 
toto:

• před zamýšleným použitím versus po zamýšleném 
použití (aby se pokud možno odlišilo, kdy se látka 
stává nebezpečným odpadem),

• tato látka/směs versus jakýkoliv kontaminovaný 
obal (lze použít různé kódy pro odpad).

Považuje se za žádoucí upřesnit příslušné kódy 
seznamu odpadů, pokud je to možné, a uvést 
specifické a praktické pokyny (nikoli pouze odkázat 
na dodržování místních předpisů). 
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Oddíl 14 bezpečnostního listu

Informace pro přepravu  

Oddíl 14 obsahuje informace:
• o klasifikaci látky nebo směsi pro přepravu 

silniční, železniční, námořní, vnitrozemskou 
vodní nebo leteckou dopravou (UN číslo a související 
podrobnosti)

• případně další informace, například kódy omezení průjezdu tunelem nebo 
uvedení, že se jedná o látku znečišťující moře,

• o zvláštních bezpečnostních opatřeních pro uživatele (mohou odkazovat 
na oddíl 8 (omezování expozice / osobní ochranné prostředky) 
bezpečnostního listu,

• informace o hromadné přepravě po moři nebo vnitrozemských vodních 
cestách, je-li náklad určen pro přepravu jako hromadný náklad podle 
těchto dokumentů organizace Mezinárodní námořní organizace 
(IMO): příloha II úmluvy Marpol a předpis IBC. 

Tento oddíl poskytuje informace o přepravní klasifikaci platné pro 
jednotlivé vzorové předpisy OSN , jimiž se řídí doprava v Evropě.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

Ověřte, že informace jsou v souladu s klasifikací 
a složením podle oddílů 2 a 3.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Poskytnutí informací ve všech pododdílech by 
mělo zajistit, že vaši zákazníci budou mít důležité 
informace pro přepravu, aniž by vás museli znovu 
kontaktovat. Pokud informace nejsou k dispozici 
nebo nejsou relevantní, musí být tato skutečnost 
uvedena.
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Příklad oddílu 14 bezpečnostního listu
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Oddíl 15 bezpečnostního listu

Informace o předpisech

Oddíl 15 obsahuje informace:
• o právních předpisech v oblasti 

bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které 
se týkají chemické látky a nejsou uvedeny nikde jinde 
v bezpečnostním listu, 

• o tom, zda bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
Příslušné právní předpisy mohou zahrnovat jakékoliv vnitrostátní anebo 
regionální informace o předpisech souvisejících s chemickou látkou tam, kde 
je uváděna na trh, a také evropské právní předpisy, například v souvislosti 
s mladými pracovníky, těhotnými pracovnicemi, ochranou rostlin 
a biocidními přípravky, legislativním rámcem pro vodu atd.
Pokud bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti u nebezpečných 
látek registrovaných v množství 10 tun nebo větším za rok, musí 
žadatel o registraci v rámci posouzení vypracovat i scénáře expozice.

Podléhá-li látka omezením či povolování, mělo by to být 
v tomto oddíle uvedeno.

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE

Příslušné vnitrostátní právní předpisy

Ověřte, zda jsou uvedeny příslušné vnitrostátní 
právní předpisy vašeho státu a zda odpovídají složení 
látky/směsi a její klasifikaci.

Povolování a omezování

Na použití povolených látek se vztahují zvláštní 
povinnosti. Více informací je uvedeno v sekci otázek 
a odpovědí (otázka 151). (https://echa.europa.eu/
support/qas-support/qas) 

Platí-li nějaké omezení, je třeba ho dodržet.

Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti musí být provedeno 
u látek registrovaných ve výrobním nebo dovozním 
množství 10 tun nebo větším za rok na žadatele 
o registraci. Registrační číslo uvedené v oddíle 1 
(pro látku jako takovou) nebo v oddíle 3 (pro 
látku obsaženou ve směsi) znamená, že je látka 
registrovaná.

Pokud bylo provedeno posouzení chemické 
bezpečnosti u nebezpečné látky, příslušné scénáře 
expozice by měly být přiloženy k bezpečnostnímu 
listu dané látky. Tyto informace by měly být také 
součástí informací uváděných pro jakoukoliv směs 
obsahující tuto látku. Pro směs obsahující danou 
látku může dodavatel začlenit informace do hlavního 
znění bezpečnostního listu, přiložit informace 
o bezpečném používání směsi nebo příslušné scénáře 
expozice.

I když jsou opatření k řízení rizik ze scénáře 
expozice integrována do bezpečnostního listu nebo 
konsolidované přílohy, musíte splnit povinnosti 
popsané v části „Scénář expozice“, abyste ověřili, že 
je zahrnuto vaše použití směsi.

Pododdíl 15.2 uvádí, zda byla 
vypracována zpráva o chemické 
bezpečnosti pro látku samotnou 
nebo obsaženou ve směsi. Je-

li bezpečnostní list vypracován pro látku, 
scénáře expozice by měly být přiloženy 
k bezpečnostnímu listu.
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE

Příslušné vnitrostátní právní předpisy

Dodavatelé musí ověřit příslušné vnitrostátní právní 
předpisy v členském státě, v němž zamýšlejí látku 
uvést na trh.

Povolování a omezování

Dodavatelé musí uvést, zda jim bylo uděleno 
povolení, nebo zda se použije omezení. 

Posouzení chemické bezpečnosti

Pokud formulátoři konsolidují či zahrnují informace 
o opatření k řízení rizik ze scénářů expozice složky 
směsi do informací o směsi, jejich zákazníkům by 
pomohlo, kdyby tato skutečnost byla uvedena.
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Příklad oddílu 15 bezpečnostního listu
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Oddíl 16 bezpečnostního listu

Další informace  

Důležité informace, které nejsou 
zahrnuty v předchozích oddílech, se 
uvedou v oddíle 16. Mohou sem patřit:
• změny oproti dřívějším verzím bezpečnostního listu. 

Potřebujete-li změny vysvětlit, kontaktujte svého dodavatele, 
• vysvětlivky použitých zkratek nebo zkratkových slov, 
• důležité odkazy na literaturu a zdroje dat,
• u směsí postup použití pro odvození klasifikace,
• příslušné R-věty (věty označující riziko), standardní věty 

o nebezpečnosti, standardní pokyny pro bezpečné zacházení anebo 
pokyny pro bezpečné zacházení (číslo a celé znění),

• pokyny pro školení osob nakládajících s chemickými látkami, 
• rejstřík nebo obsah pro veškeré přiložené scénáře expozice.
Mnoho bezpečnostních listů bude obsahovat i prohlášení o vyloučení 
odpovědnosti a záruk nebo poznámku pro čtenáře. Taková 
prohlášení dodavatele nezbavují zákonné povinnosti poskytovat 
přesné a užitečné informace.

HLAVNÍ BODY



V praxi jsou informace uváděné v tomto oddíle velmi různé. Některé další příklady toho, jak by 
mohl oddíl 16 vypadat, naleznete zde: 

Příklad 1 (https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_section16_example1_en.pdf)

Příklad 2 (https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_section16_example1_en.pdf)
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Příklad oddílu 16 bezpečnostního listu



Scénáře expozice



Rozšířený bezpečnostní list s přiloženými scénáři expozice musí být poskytnut, 
pokud je nebezpečná látka registrována v množství nad 10 tun ročně na jednoho 
žadatele o registraci.
Ve scénáři expozice je popsáno, jak lze kontrolovat expozici člověka a 
životního prostředí látce a zajistit tak její bezpečné používání. 
Scénář expozice odkazuje na určené použití, skupinu podobných určených 
použití, například formulaci, zpracování nebo výrobu předmětu. Popisuje 
provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro zajištění bezpečného 
používání látky za daným účelem. 
Scénáře expozice mohou obsahovat řadu „dílčích scénářů“. Dílčí scénář 
popisuje jednotlivé dílčí činnosti v rámci určeného použití (např. míšení, 
přemístění do malých nádob, aplikace látky prostřednictvím rozprašování 
atd.).
U každého scénáře expozice odkazuje jeden nebo více dílčích scénářů na 
podmínky, které určují uvolňování do životního prostředí. V závislosti 
na určeném použití bude k uvolňování docházet z průmyslového 
závodu nebo rozšířených zdrojů, jako je tomu u profesionálních nebo 
spotřebitelských použití. Jeden nebo více dílčích scénářů odkazují 
na expozici člověka. V závislosti na určeném použití se budou týkat 
expozice pracovníků nebo spotřebitelů v závislosti na určitém úkolu 
nebo činnosti.

Scénáře expozice

Úvod 

HLAVNÍ BODY



Formát scénáře expozice

Na rozdíl od hlavního textu bezpečnostního listu 
nařízení REACH nedefinuje formát scénáře expozice. 
Znamená to, že dodavatel může informace uvádět 
různými způsoby. Přestože díky tomu získávají 
dodavatelé určitou flexibilitu, znamená to také, že 
příjemci dostávají informace v různých formátech, 
což komplikuje identifikaci informací, které se jich 
týkají. 

Agentura ECHA a zúčastněné subjekty usilují 
o harmonizaci uspořádání textu a používaných vět 
a doporučují formát scénáře expozice, který zahrnuje 
tyto čtyři oddíly:

• úvodní oddíl,

• podmínky použití ovlivňující expozici,

• odhad expozice,

• pokyny pro následné uživatele, aby mohli 
posoudit, zda látku používají v mezích scénáře 
expozice.

Více informací o jednotlivých oddílech naleznete 
v následujících čtyřech kapitolách tohoto průvodce. 
Šablony scénářů expozice se stručným popisem 
a příklady obsahu jednotlivých oddílů naleznete zde: 
Scénáře expozice pro pracovníky v průmyslu (https://
echa.europa.eu /documents/10162/22786913/
annotated_es_template_industrial_en.pdf), Scénáře 
expozice pro odborné pracovníky (https://echa.
europa.eu /documents/10162/22786913/
annotated_es_template_professional_en.pdf) Scénáře 
expozice pro spotřebitele (https://echa.europa.
eu /documents/10162/22786913/ annotated_
es_template_consumer_en.pdf). Praktické příklady 
scénářů expozice naleznete také na internetových 
stránkách agentury ECHA.

Scénáře expozice se uvádějí u látek a mnoho z těchto 
látek bude nakonec smícháno do směsí. Formulátoři 
nebezpečných směsí by měli poskytnout příslušné 
informace ze scénářů expozice látek obsažených 
ve směsi spolu s bezpečnostním listem směsi. 
Formulátoři mohou:

• připojit konsolidované informace o bezpečném 
používání směsi jako přílohu bezpečnostního listu, 
nebo

• začlenit konsolidované informace o bezpečném 
použití směsi do hlavní části bezpečnostního listu, 
zejména do oddílu 8, nebo

• uvést příslušné scénáře expozice pro látky ve 
směsi v příloze bezpečnostního listu.

Formulátorům je k dispozici metodika, která jim 
pomůže určit příslušná opatření k řízení rizik, o nichž 
mají informovat (určení hlavních složek). 

Některé odvětvové organizace vypracovávají 
informace o bezpečném používání směsi pro běžné 
typy výrobků za použití schváleného formátu. 
Formulátoři si mohou zvolit příslušné informace o 
bezpečném používání směsi pro své výrobky a jejich 
použití a připojit je jako přílohu bezpečnostního listu.

Více informací o určení hlavních složek a bezpečném 
používání směsi naleznete v oddíle rozšířeného 
bezpečnostního listu na internetových stránkách 
agentury ECHA (https://echa.europa.eu/cs/safety-
data-sheets).
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Co je třeba dělat, když obdržíte rozšířený 
bezpečnostní list?

Obdržíte-li rozšířený bezpečnostní list, znamená 
to, že jsou k němu přiložené scénáře expozice. 
V takovém případě musíte nejprve určit scénáře 
expozice, které popisují určené/určená použití vaše 
a vašich zákazníků. 

Může být poskytnut obsah, který tvoří stručné 
názvy scénářů expozice. Tyto stručné názvy spolu 
s číslem scénáře expozice vám mají pomoci projít 
přílohu a určit potenciálně relevantní scénáře 
expozice, je-li jich přiloženo více. Příklad takového 
obsahu naleznete zde (https://echa.europa.eu /
documents/10162/22786913/es_Table_of_
contents_en.pdf). 

Jakmile určíte příslušný scénář expozice, je třeba 
zkontrolovat, zda popsané určené použití a podmínky 
použití odpovídají použití a podmínkám použití 
v praxi, např. podmínkám na vašem pracovišti nebo 
způsobu, jakým vámi dodávané výrobky používají 
vaši zákazníci. Pokud jste formulátor nebo balírna, 
musíte rovněž zvážit předpokládané použití vašimi 
zákazníky. Více informací naleznete zde (https://
echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_receiving_whattodo_en.pdf).

Pokyny, jak tuto kontrolu provést, naleznete 
v kapitolách o oddílech 1 a 2 scénáře expozice 
tohoto průvodce. Diagram pracovních postupů, 
který znázorňuje, co máte dělat po obdržení scénářů 
expozice od dodavatelů, je k dispozici zde (https://
echa.europa.eu/documents/10162/22786913/es_
receiving_flowchart_en.pdf). Povinnosti jsou shrnuty 
v sekci otázek a odpovědí (otázka 149) (https://echa.
europa.eu/support/qas-support/qas).

Může se stát, že vaše použití je popsáno ve scénáři 
expozice, ale podmínky použití se liší. Může se jednat 
o koncentraci látky, dobu trvání expozice, používané 
množství látky atd. Možná se díky přístupu zvanému 
„přeškálování“ ukáže, že vaše skutečné podmínky 
jsou stále v rámci mezí vytyčených obdrženým 
scénářem expozice. Ten je popsán v kapitole 
o oddílu 4 scénáře expozice.

Provedená kontrola může vést k některému z těchto 
závěrů:

1. vaše použití / podmínky použití jsou uvedeny 
v podmínkách scénáře expozice s případným 
využitím přeškálování; nebo

2. vaše použití / podmínky použití nejsou uvedeny ve 
scénáři expozice.

Je-li vaše použití uvedeno, své zjištění 
zdokumentujte, a pokud dosud uvedeno není, 
naleznete více informací o tom, co dělat, v oddílu 
2 Praktického průvodce 13 Jak mohou následní 
uživatelé zpracovávat scénáře expozice (https://
echa.europa.eu/documents/10162/13655/
du_practical_guide_13_cs.pdf/) a v sekci otázek 
a odpovědí (otázka 150) (https://echa.europa.eu/
support/qas-support/qas).

Po obdržení bezpečnostního listu zkontrolujte, zda 
je registrační číslo uvedeno v pododdíle 1.1 (pro 
látky) nebo 3.2 (pro směsi). Je-li tomu tak, máte 
12 měsíců na zavedení podmínek použití uvedených 
v některém ze scénářů expozice, které jste obdrželi 
pro své použití, nebo na přijetí příslušných opatření. 
Více informací o tom, co dělat, naleznete v oddílech 
„Podrobnější informace pro“. Očekáváte-li scénáře 
expozice, ale neobdrželi jste je, naleznete možné 
příčiny v sekci otázek a odpovědí (otázka 476) 
(https://echa.europa.eu/support/qas-support/
qas). Pokud jste měli scénáře expozice obdržet, 
ale nestalo se tak, neprodleně kontaktujte svého 
dodavatele.

U bezpečnostního listu pro nebezpečnou směs 
musíte nejprve určit veškeré informace ze scénáře 
expozice, které mohou být připojeny, zahrnuty 
nebo přiloženy. Hledejte údaje v pododdíle 1.2 
bezpečnostního listu nebo jakékoliv přílohy 
následující po oddílu 16. 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO PŘÍJEMCE
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Výrobci a dovozci látek, kteří vypracovávají 
posouzení chemické bezpečnosti a dodávají 
scénáře expozice za účelem komunikace, nebo 
následní uživatelé připravující své vlastní posouzení 
a související scénáře expozice by měli: 

• používat poskytnuté harmonizované šablony,

• vypracovávat scénáře expozice, které odpovídají 
skutečným podmínkám použití, a nikoli scénáře 
expozice s nereálnými podmínkami použití. Pokud 
budete při posouzení vycházet z podmínek použití 
popsaných podle odvětví v mapách použití, zajistí 
se tak, že scénáře expozice budou realistické, 

• pro účely určení použití a popisu podmínek použití 
být srozumitelní (a používat standardní věty 
o nebezpečnosti). Katalog frází pro sdělování 
doporučení k řízení rizik (ESCom) pro výměnu 
údajů ze scénářů expozice mezi IT systémy byl 
vyvinut, aby vám pomohl. Využijte informace 
poskytnuté následnými uživateli v mapách použití 
odvětvových organizací. 

• V příslušných případech uvádějte podrobné 
pokyny pro přeškálování (jsou popsány 
v Pokynech pro následné uživatele (https://
echa.europa.eu/documents/10162/23036412/
du_cs.pdf) a v šablonách scénářů expozice).  

Formulátoři směsí, kteří svým zákazníkům poskytují 
informace o bezpečném používání, by měli: 

• rozhodnout, jak nejlépe předávat informace ze 
scénářů expozice svých složek (přiložení, zahrnutí 
nebo přiložení informací). Předávány by měly být 
stejné standardní věty atd.

• Ověřit, zda odvětví, do nichž dodávají směsi, 
mají k dispozici stejné informace o bezpečném 
používání směsi a že je používají.

Po obdržení bezpečnostního listu 
zkontrolujte, zda je registrační 
číslo uvedeno v pododdíle 1.1 
(pro látky) nebo 3.2 (pro směsi). 

Je-li tomu tak, máte 12 měsíců na zavedení 
podmínek použití uvedených v některém ze 
scénářů expozice, které jste obdrželi pro své 
použití, nebo na přijetí příslušných opatření. 
Více informací o tom, co dělat, naleznete 
v oddílech „Podrobnější informace pro“. 
Očekáváte-li scénáře expozice, ale neobdrželi 
jste je, naleznete možné příčiny v sekci otázek 
a odpovědí (otázka 476). Pokud jste měli 
scénáře expozice obdržet, ale nestalo se tak, 
neprodleně kontaktujte svého dodavatele.

U bezpečnostního listu pro 
nebezpečnou směs musíte nejprve 
určit veškeré informace ze scénáře 
expozice, které mohou být připojeny, 

zahrnuty nebo přiloženy. Hledejte údaje 
v pododdíle 1.2 bezpečnostního listu nebo 
jakékoliv přílohy následující po oddílu 16. 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE
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Úvodní oddíl scénáře expozice obvykle obsahuje:
• Použití, na něž se scénář expozice vztahuje: 

tyto informace prostřednictvím názvu scénáře expozice stručně popisují oblast 
jeho působnosti. Mohou obsahovat informace o fázi životního cyklu (např. 
průmyslové použití, široké použití odbornými pracovníky) a tržní informace 
(např. použití v barvách, při výrobě elektrických přístrojů). Stručný název 
(http://www.cefic.org) může také obsahovat další prvky, jako je technický 
postup a stupeň uzavřenosti.

• Seznam příslušných úkolů/činností, na něž se vztahují dílčí scénáře, které jsou 
součástí scénáře expozice: 
tyto informace zahrnují název dílčího scénáře a deskriptory přiřazeného 
použití. Název má v příslušných případech obsahovat konkrétnější informace 
a ne jen parafrázovat název deskriptoru použití.  

• Referenční číslo scénáře expozice přiřazené dodavatelem.
• Informace v úvodním oddíle obvykle obsahují deskriptory použití, 

jejichž cílem je popsat použití vysoce standardizovaným způsobem. 
Obsahují informace o:
• fázi životního cyklu, jako je formulace nebo opětovné balení, 

průmyslové použití, široké použití odbornými pracovníky,
• odvětví trhu, jako je kategorie výrobků (PC), oblast použití 

(SU) nebo kategorie předmětů (AC),
• druh použití nebo procesu: kategorie procesu (PROC),
• druh uvolňování do životního prostředí: kategorie uvolňování 

do životního prostředí (ERC).
Mezi způsoby, jak popsat použití, patří i standardní systém popisu 
použití popsaný v kapitole 12 Pokynů k požadavkům na informace 
a posouzení chemické bezpečnosti.

Oddíl 1 scénáře expozice

Úvodní oddíl 

HLAVNÍ BODY

http://www.cefic.org/Documents/IndustrySupport/REACH-Implementation/Guidance-and-Tools/StructuredShortTitles04112014.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r12_cs.pdf


PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Měli byste porovnat své použití s informacemi 
uvedenými v úvodním oddíle a zvážit aspekty, jako 
například zda:

• Jsou v úvodním oddíle jednoho nebo více scénářů 
expozice uvedena všechna vaše použití?

• Zahrnuje/zahrnují scénář/e expozice všechny 
úkoly nebo procesy relevantní pro daná použití?

Příklady kontroly názvu scénáře expozice naleznete 
v kapitole o oddílu 1 scénáře expozice – příklady 
jednotlivých případů (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_section1_check_
example_en.pdf).

Jste-li žadatelem o registraci, ujistěte se, že název 
scénáře je totožný s názvem, který používáte ve 
své zprávě o chemické bezpečnosti a dokumentaci 
IUCLID a také v souladu s vašimi určenými použitími 
v pododdíle 1.2. bezpečnostního listu. Budete-li 
při posouzení vycházet z map použití, zajistíte tím 
také, že názvy scénářů expozice budou srozumitelné 
a standardizované. Uveďte odkaz na příslušný popis 
expozice pracovníků v daném odvětví / příslušné 
informace o bezpečném používání směsi, pokud 
vychází z map použití.

SE 1
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Příklad oddílu 1 scénáře expozice
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Tento oddíl tvoří základ scénáře expozice. Pro jednotlivé dílčí scénáře popisuje 
doporučené provozní podmínky a opatření k řízení rizik. Tyto dílčí scénáře 
definují „podmínky použití“ látky, které byly posouzeny jako bezpečné.
„Provozní podmínky“ představují soubor informací o používání látky. Popisují 
druhy činností, jichž se týká scénář expozice: v jakém množství, jak často a jak 
dlouho se látka používá a v jakém procesu, při jaké teplotě atd. Ve scénáři 
expozice, který obdržíte, jsou zahrnuty pouze parametry ovlivňující úroveň 
expozice.
Pojem „opatření k řízení rizik“ označuje činnosti nebo zařízení, které snižují 
expozici člověka a životního prostředí dané látce během jejího použití nebo 
této expozici zamezují. Opatření k řízení rizik používaná v průmyslových 
použitích zahrnují místní odsávací odvětrávání, osobní ochranné 
prostředky, spalovny odpadních plynů nebo úpravu komunálních odpadů 
(odpadní vody) přímo na místě. Více informací naleznete v části D 
Pokynů k požadavkům na informace a posuzování chemické bezpečnosti.
Obsahuje-li scénář expozice několik dílčích scénářů, bude oddíl 2 
zahrnovat provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro jednotlivé 
dílčí scénáře. Scénář expozice obvykle obsahuje alespoň jeden dílčí 
scénář související s uvolňováním látky do životního prostředí a řadu 
dílčích scénářů souvisejících s expozicí pracovníků nebo spotřebitelů.
Příklad scénáře expozice naleznete zde (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_all_sections_en.pdf).

Oddíl 2 scénáře expozice

Podmínky použití ovlivňující expozici  

HLAVNÍ BODY

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_part_d_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_part_d_cs.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/es_all_sections_en.pdf
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Jak zkontrolovat provozní podmínky a opatření k řízení rizik

Je třeba ověřit, že podmínky použití na vašem pracovišti anebo předvídatelné podmínky použití vašich 
výrobků vašimi spotřebiteli odpovídají informacím ve scénáři expozice dodavatele. Zde jsou body, které stojí 
za zvážení, a odkazy na několik příkladů:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Oddíl 2 scénáře expozice (životní 
prostředí) 

• Odpovídá denní a roční množství použité látky 
množství předpokládanému ve scénáři expozice?

• Odpovídá druh opatření k řízení rizik uvedený 
ve scénáři expozice použitým technologiím 
(například postupy úpravy odpadní vody, filtry, 
systémy čištění vzduchu)?

• Je jejich účinnost stejná nebo větší než účinnost 
opatření k řízení rizik uvedených ve scénáři 
expozice?

https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_section2_
environment_check_example_en.pdf

PRACOVNÍCI 
Oddíl 2 scénáře expozice (pracovník) 

• Shodují se vlastnosti výrobku (například 
koncentrace látky ve směsi, viskozita atd.) 
s vlastnostmi uvedenými ve scénáři expozice?

• Jsou splněny obecné podmínky větrání (např. 
velikost místnosti, vnitřní/venkovní prostory)?

• Odpovídají podmínky, které kontrolují únik látky 
(systémy přepravy, omezení úniku, teplota, 
způsob použití) podmínkám uvedeným ve scénáři 
expozice?

• Odpovídá účinnost uvedených uplatňovaných 
opatření k řízení rizik požadavkům?

• Dodržují se případná organizační opatření 
(školení, údržba)?

https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_section2_workers_
check_exampl_en.pdf

SPOTŘEBITELÉ 
Oddíl 2 scénáře expozice (spotřebitel)

• Shodují se vlastnosti výrobku (například 
koncentrace látky ve směsi, použití, forma atd.) 
s vlastnostmi uvedenými ve scénáři expozice?

• Odpovídá množství používané v jednotlivých 
případech, frekvencích použití a délce použití 
odhadům ve scénáři expozice?

• Odpovídají podmínky, například podmínky 
v místnosti a odvětrávání, scénáři expozice?

• Obsahují pokyny k výrobku nebo jeho označení 
doporučení pro zvláštní osobní ochranné prostředky 
nebo hygienické postupy?

Srovnávací tabulka použití (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_use_comparison_
table_en.docx) vám může pomoci s porovnáním 
scénářů expozice od vašeho dodavatele 
s podmínkami na vašem pracovišti. Je-li vaše použití 
uvedeno, své zjištění zdokumentujte, a pokud dosud 
uvedeno není, naleznete více informací o tom, co 
dělat,v oddílu 2 Praktického průvodce 13 Jak mohou 
následní uživatelé zpracovávat scénáře expozice 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/
du_practical_guide_13_cs.pdf/) a v sekci otázek 
a odpovědí (otázka 150) (https://echa.europa.eu/
support/qas-support/browse/-/qa/70Qx/view/
ids/150).

https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_section2_
consumers_check_example_en.pdf
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PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO DODAVATELE

Jste-li žadatelem o registraci, ujistěte se, že 
informace, které v tomto oddíle uvedete, odpovídají 
informacím ve vaší zprávě o chemické bezpečnosti 
a v oddílech 7 a 8 bezpečnostního listu.

Jste-li formulátorem, který poskytuje bezpečnostní 
list pro směs, musíte předat dál veškeré informace 
ze scénářů expozice složek vaší směsi. Pomoci 
vám mohou přístupy (určení hlavních složek 
a přiložení informací o bezpečném používání směsi) 
vypracované v rámci harmonogramu pro zprávu 
o chemické bezpečnosti / scénář expozice.

SE 2
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Příklad oddílu 2 scénáře expozice



Oddíl 3 scénáře expozice umožňuje žadateli o registraci poskytnout informace o:
• odhadované úrovni expozice při použití scénáře expozice,
• „míře charakterizace rizika“ (musí být nižší než 1, což ukazuje, že rizika jsou 

řádně řízena a použití je považováno za bezpečné),
• metodice použité k vypracování odhadu expozice (například použitý 

software pro tvorbu modelů, měřené hodnoty atd.).
Tyto informace se obvykle poskytují pro každý dílčí scénář.
Úrovně expozice uvedené v oddíle 3 scénáře expozice odhadli žadatelé 
o registraci látky v posouzení chemické bezpečnosti látky. Mohli použít 
skutečně naměřené údaje (např. měření provedená na pracovišti) nebo 
software pro odhad expozice.
Software pro odhad expozice se používá pro předpovídání expozic 
pracovníků, spotřebitelů nebo životního prostředí v rámci stanoveného 
souboru podmínek použití. Mezi nejčastěji používané programy používané 
pro odhady expozice patří ECETOC TRA a EUSES (pro životní prostředí).
Míra charakterizace rizika se získá vydělením odhadů expozice 
odpovídajícími prahovými hodnotami (tj. DNEL pro lidské zdraví nebo 
PNEC pro životní prostředí). Více informací o hodnotách DNEL a PNEC 
naleznete v kapitole o oddílu 8 bezpečnostního listu v tomto průvodci.
Odhad expozice a charakterizace rizika nejsou vždy zahrnuty a ve 
většině případů je příjemci ani nepotřebují. 

Oddíl 3 scénáře expozice

Odhad expozice

HLAVNÍ BODY



PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
PŘÍJEMCE

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE PRO 
DODAVATELE

Informace v tomto oddíle jsou pro vás důležité, 
jestliže chcete použít přeškálování, jak je 
popsáno v kapitole o oddílu 4 scénáře expozice 
v tomto průvodci. Mohou být také důležité, pokud 
vypracováváte zprávu o chemické bezpečnosti 
pro následné uživatele, jak je popsáno v kapitole 5 
Pokynů pro následné uživatele (https://echa.
europa.eu/documents/10162/23036412/du_
cs.pdf).

Jste-li žadatelem o registraci a poskytujete odhady 
expozice, dbejte na to, abyste uvedli informace 
o metodách/nástrojích, které používáte, včetně jejich 
verze. Odhady expozice mohou být užitečné také pro 
vaše zákazníky, kteří scénář expozice využívají jako 
vstupní informace pro své hodnocení rizik na místě.

SE 3
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Příklad oddílu 3_a scénáře expozice
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Příklad oddílu 3_b scénáře expozice
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Oddíl 4 obsahuje doporučení pro následné uživatele, jak mohou ověřit, zda je 
jejich použití zahrnuto ve scénáři expozice, i když se jejich podmínky použití 
úplně neshodují se scénářem expozice dodavatele. Jednou z metod pro ověření 
je tzv. přeškálování.
Dodavatelem poskytnuté informaci by měly zahrnovat:
• metodu přeškálování: může se jednat o matematický vzorec, odkaz na 

internetovou stránku s nástrojem pro přeškálování nebo odkaz na nástroj 
pro odhad expozice použitý dodavatelem pro účely posouzení,

• škálovatelné parametry: patří sem provozní parametry, které lze 
přeškálovat,

• meze přeškálování: uvádí, do jaké míry lze parametry měnit.
Přeškálování lze použít pouze v případě, že dodavatel použil nástroj 
modelování pro odhad expozice člověka a životního prostředí (více 
informací naleznete v kapitole o oddílu 3 scénáře expozice). Nástroj 
pro přeškálování uvedený dodavatelem je obvykle zjednodušený 
a k uživatelům přátelský software založený na nástroji pro odhad 
expozice, který dodavatel použil pro posouzení.

Oddíl 4 scénáře expozice

Pokyny pro následné uživatele, aby 

mohli posoudit, zda látku používají 

v mezích scénáře expozice. 

HLAVNÍ BODY
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Pokud se vaše podmínky liší od podmínek uvedených 
ve scénáři expozice, mohou se lišit i odhadované 
úrovně expozice a míra charakterizace rizika. Pro 
použití přeškálování byste měli: 

• porovnat svoje použití se scénářem expozice 
anebo dílčím scénářem, které jste obdrželi od 
dodavatele,

• určit podmínky (parametry), které se liší,

• zkontrolovat, zda dodavatel označil odlišné 
parametry jako parametry, které lze přeškálovat,

• vložit své parametry do nástroje pro přeškálování 
obdrženého od dodavatele,

• zkontrolovat výslednou úroveň expozice (nebo 
míru charakterizace rizika) a porovnat ji s úrovní 
expozice (nebo mírou charakterizace rizika) 
v příslušném dílčím scénáři uvedeném v oddíle 3 
scénáře expozice.

Aby bylo možné dojít k závěru, že použití je zahrnuto 
ve scénáři expozice, musí být výsledná úroveň 
expozice po přeškálování stejná nebo nižší než 
úroveň expozice uvedená v oddíle 3 scénáře expozice 
(pro příslušný dílčí scénář).

Pokud dodavatel přeškálování nepodporuje, nebo 
pokud přeškálování ukáže, že úroveň expozice 
se oproti úrovni uvedené ve scénáři expozice 
dodavatele zvýšila, máte tyto možnosti: 

1. přijmout podmínky uvedené ve scénáři expozice; 
nebo

2. požádat dodavatele, aby váš způsob používání 
látky zařadil do scénáře expozice; nebo

3. vyhotovit posouzení chemické bezpečnosti 
následným uživatelem.

Podrobné informace o přeškálování naleznete v bodě 
4.2.4 Pokynů pro následné uživatele (https://echa.
europa.eu/documents/10162/23036412/du_cs.pdf) 
a příklady v Praktickém průvodci 13 (https://echa.
europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_
guide_13_cs.pdf).

Musíte být schopni dokázat, 
že úrovně expozice ve vašich 
podmínkách použití jsou stejné nebo 
nižší v porovnání s podmínkami 

popsanými dodavatelem. Chcete-li provést 
přeškálování, ale informace nemáte k dispozici 
nebo jsou neúplné, kontaktujte svého 
dodavatele.

Přeškálování nelze použít, pokud 
žadatel o registraci vycházel 
v posouzení z naměřených údajů 
o expozici.

SE 4
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Pokud jste jako žadatel o registraci využil 
nástroje modelování pro odhad expozice člověka 
a životního prostředí, uveďte podrobné informace 
o nástroji zde, nebo, považujete-li to za vhodné 
pro účely přeškálování, poskytněte zjednodušenou 
matematickou metodu, kterou může následný 

uživatel použít. Uveďte informace o parametrech, 
které lze přeškálovat, a případných použitelných 
mezích. Více informací naleznete v Praktickém 
průvodci 17 agentury ECHA (https://echa.europa.
eu/documents/10162/13655/pg17_du_csr_final_
cs.pdf), a zejména v dodatku 1 příkladu 3 nástroje 
ES Conformity tool (nástroje pro ověřování shody se 
scénáři expozice) vypracovaného radou Cefic.

SE 4
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Příklad oddílu 4 scénáře expozice
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