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Prohlauji, e jsem atesta ní práci Význam bezpe nostního listu pro zdravotnictví
vypracovala samostatn a pouila jen pramen , které cituji a uvádím v bibliografii (§31
Autorského zákona . 121/2000 Sb. v platném zn ní).

Souhlasím, aby moje atesta ní práce Význam bezpe nostního listu pro zdravotnictví byla
digitáln zpracována a v elektronické form zp ístupn na odborné ve ejnosti na webových
stránkách IPVZ (§14, §18 a §37 Autorského zákona . 121/2000 Sb. v platném zn ní).

V Praze dne: 15.1.2007

D kuji paní JUDr. Jitce Stolínové, CSc. mojí kolitelce za cenné rady a p ipomínky.
Dále bych cht la pod kovat pracovnicím Ministerstva zdravotnictví R Ing. Alici Klignerové
a Ing. Jan Kozmíkové, vedoucí Toxikologického informa ního st ediska MUDr. Han
Rakovcové a z eské inspekce ivotního prost edí Ing. Han Malinové za d leité dopl ující
informace ohledn jejich práce.
V neposlední ad d kuji vem koleg m a kolegyním z Krajských hygienických stanic
i klinických obor , kte í vyplnili m j dotazník nebo odpov d li na e-mailové dotazy.
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Seznam pouitých zkratek
BET

biologické expozi ní testy

bezp. list

bezpe nostní list

CAS

Chemical Abstract Service Number = mezinárodní identifika ní

íslo

chemických látek
CPL

Centrum pracovního léka ství (jedno z center v SZÚ)

IP

eská inspekce ivotního prost edí

EHS

Evropské hospodá ské spole enství

EP

Evropský parlament

ES

Evropské spole enství

EU

Evropská unie

DDD

desinfekce, dezinsekce a deratizace

chemický zákon zákon . 356/2003 Sb. (úplné zn ní viz kapitola . 14)
KHS

Krajská hygienická stanice

MSDS

Material Safety Data Sheet (angl. bezp. list)

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MP

Ministerstvo ivotního prost edí

L/P

chemická látka/chemický p ípravek i chemické látky/chemické p ípravky

NL/NP

nebezpe ná látka/nebezpe ný p ípravek i nebezpe né látky/nebezpe né
p ípravky (je pouit v t ch p ípadech, kdy je t eba zd raznit, ze se jedná pouze
o nebezpe né L/P)

NPK-P

nejvyí p ípustná koncentrace pro pracovní prost edí

PEL

p ípustný expozi ní limit v pracovním ovzduí

Registr

odd lení Registru chemických látek Ministerstva zdravotnictví

SZÚ

Státní zdravotní ústav

TIS

Toxikologické informa ní st edisko

Seznam tabulek uvedených v atesta ní práci
Tabulka .
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1
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3
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24
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podle odborností / odd lení

5
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1. Cíl práce
Cílem atesta ní práce je:
- vymezit pojem a ukázat základní význam a smysl bezpe nostního listu (dále jen bezp. list)
pro ve ejné zdravotnictví a ochranu zdraví ob an ,
- shrnout právní p edpisy týkající se bezp. listu v R i EU - v etn výhledu do budoucnosti,
- p iblíit problematiku bezp. listu irí zdravotnické ve ejnosti,
- p edstavit sou asný rozsah práce s bezp. listem na jednotlivých pracovitích ve
zdravotnictví: od odd lení Registru chemických látek Ministerstva zdravotnictví, p es
Toxikologické informa ní st edisko p i 1. LF UK, Krajské hygienické stanice, léka e
z r zných klinických obor

a po práci odborník Centra pracovního léka ství ve

Státním zdravotním ústavu,
- poukázat na problémy a nedostatky p i jeho sou asném vyuití,
- v záv ru navrhnout moná opat ení na zlepení jednak samotné kvality bezp. list a dále
zlepení informovanosti léka

i jiných pracovník ve zdravotnictví o bezp. listech.

2. Úvod
Termín bezpe nostní list znají eské právní p edpisy teprve od r. 1998 (respektive
od r. 1999). V sou asnosti je b n vyuívá ást pracovník ve zdravotnictví (jak ve form
písemné tak elektronické). Bezp. list jako takový mívá obvykle rozsah cca 4-12 stránek.
Bezp. list je podle §23 zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a p ípravcích
v platném zn ní (34) (dále jen chemický zákon) souhrnem identifika ních údaj o výrobci
nebo dovozci (mín no té dané chemické látky nebo chemického p ípravku), to je jméno,
pop ípad

jména, p íjmení, obchodní firma, místo podnikání a telefonní

íslo, jde-li

o fyzickou osobu oprávn nou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, právní forma,
sídlo a telefonní íslo, jde-li o osobu právnickou, dále údaj

o látce nebo p ípravku a

údaj pot ebných pro ochranu zdraví a ivotního prost edí.
Z definice jednozna n vyplývá, e jedním ze základních ú el tohoto materiálu by
m la být ochrana zdraví osob nakládajících s ur itými chemickými látkami nebo
chemickými p ípravky (dále jen L/P) nebo exponovaných ur itým L/P.
V úvodu nutno zd raznit, e chemický zákon se vztahuje na adu L/P pouívaných
p edevím v pr myslu, slubách, zem d lství, ale i domácnostech. Nevztahuje se vak
(podle §1 chemického zákona) na lé iva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické
prost edky, radionuklidové zá i e a jaderné materiály, omamné a psychotropní látky,
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zdravotnické prost edky, hnojiva, pomocné p dní látky, pomocné rostlinné p ípravky a
substráty, nerostné suroviny, veterinární p ípravky, s výjimkou dezinfek ních, dezinsek ních
a deratiza ních p ípravk v podob ur ené ke kone nému pouití, odpady a na p epravu a
distribuci plynu ve ve ejném zájmu, na výbuniny, p epravu L/P a áste n na p ípravky na
ochranu rostlin. P esto dost firem ve snaze vyjím vst íc odb ratel m na adu výe uvedených
skupin dobrovoln bezp. listy také vypracovává.
Podmínky, kdy a na jaké L/P je nutno vypracovat bezp. list, jsou podrobn uvedeny
v kapitole . 4.4. této práce.
Informace z bezp. list

mají umonit p edevím profesionálním uivatel m L/P

p ijmout nezbytná opat ení vztahující se k ochran zdraví na pracoviti. Bývají nyní ji
pom rn

b n

vyuívány k ochran

zdraví osob v podnicích a firmách, kde vyrábí,

zpracovávají nebo p i své práci pouívají L/P. Mohou je mít dále v obchodních et zcích a ve
skladech s L/P, v laborato ích... Ve vech t chto organizacích by bezp. list m l být vyuíván
zam stnavatelem jako jeden z materiál ke zji ování moných rizik, následné ochran
zdraví zam stnanc

v etn informování zam stnanc

o moných rizicích na pracoviti.

V ervnu 2007 vstoupí v platnost nové na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006, kde je jasn
uvedeno, e zam stnavatelé mají umonit zam stnanc m a jejich zástupc m p ístup
k informacím poskytnutým v bezp. listech ohledn L/P, které zam stnanci pouívají nebo
jejich ú ink m mohou být b hem své práce vystaveni. (7)
Bezp. listy existují i na velkou ást L/P, které se prodávají ve ejnosti a jsou pouívány
tzv. malospot ebiteli (nap . v domácnostech). Ti vak ze zákona nárok na p edání bezp. list
nemají, více viz kapitoly . 4.4. a 4.5.
A koliv bezp. list je vypracováván v R i v EU mnohem ast ji nezdravotníky ne
zdravotníky, mohl by být d leitým zdrojem informací o L/P pro léka e a jiné odborné
pracovníky v ad obor

zdravotnictví. Materiál by správn krom jiných údaj

m l

obsahovat informaci o tom, zda jsou dané L/P nebezpe né pro lov ka a jakým zp sobem,
p ípadn

za jakých podmínek (nap . p i vdechování, styku s k í). M l by

doporu it/navrhnout jaká p ijmout preventivní opat ení k ochran zdraví. M l by uvád t, co
d lat v p ípad otravy nebo zasaení L/P; a u v p ípad akutních otrav (nap . pacient, který
p edtím manipuloval

i nakládal s ur itou L/P). Mohl by p ípadn

léka i pomoci

u chronických otrav (nap . více pacient z jednoho pracovit v továrn si nápadn st uje na
bolest hlavy), p i výskytu alergických potíí s identifikováním vyvolávajícího agens
Bezp. listy by mohly být velkým p ínosem, jejich nevýhodou vak je p edevím jejich
kvalita, dosaitelnost, monost kontroly. Tyto nedostatky jsou v práci blíe popsány.
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Na naem pracoviti v Národním referen ním centru pro pr myslové chemické látky ve
Státním zdravotním ústavu (dále jen SZÚ)  Centru pracovního léka ství (dále jen CPL) se
setkáváme s bezp. listy ji více ne 10 let.
P íkladem významu bezp. list

(a problematiky s ním spojené) je za azení tohoto

tématu na program ady odborných jednání a p ednáky pracovník

SZÚ CPL (Dr.

Trávní ková, Dr. Fuchs) jak na akcích pro pracovníky: 1) ve zdravotnictví - Teisinger v den
pr myslové toxikologie 2006, inova ní kurzy po ádané v SZÚ pro pracovníky Krajských
hygienických stanic (dále jen KHS) a zdravotních ústav celkem 4x v letech 2005-2006;
2) pro nezdravotníky - konference Projektování a provoz povrchových úprav 2005 a 2006,
Mezinárodní konference o nát rových hmotách 2005 a 2006, 3) tak i na akce, kterých se
ú astnili zdravotníci i nezdravotníci - konference DDD P ívorovy dny 2006 - jen za poslední
dva roky. (4, 5, 21, 22, 23, 24, 25)

3. Vyuití bezpe nostních list
Vyuití samotného ádn

vypracovaného bezp. listu p i ochran zdraví je moné

v n kolika r zných rovinách.
3.1. Význam a monosti vyuití správn vypracovaného bezpe nostního listu
1) umonit získání informací o moné nebezpe nosti L/P a následn zhodnotit p ípadná
rizika p i nakládaní a expozici t mto L/P,
2) být informován o p ísluných preventivních opat eních týkající se bezpe nosti a
ochrany zdraví p i práci: kolektivní technická opat ení, osobní ochranné pracovní
prost edky, opat ení pro dodrení hygienických limit

pro pracovní prost edí v etn

platných limit , existují-li pro obsaené látky nebo sloky v p ípravku, doporu ené
postupy monitorování expozice osob - biologické expozi ní testy (dále jen BET),
3) m e být jedním z materiál vyuívaných p i kategorizaci prací pro faktor chemické
látky nebo prachy, (30)
4) m lo by k údaj m z bezp. listu (nap . senzibilizace a následná moná alergická reakce) být
p ihlíeno p i vstupních prohlídkách a za azování pracovník do provoz s monou
expozicí L/P, ale i následných prohlídkách,
5) m l by obsahovat informace o p edléka ské první pomoci v p ípad otravy i zasaení
lov ka L/P; nutno dodat, e bohuel tyto informace jsou asto velmi málo kvalitní,
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6) mohl by p ípadn obsahovat informaci, jsou-li pro danou L/P doporu ená antidota i
speciální postupy pro první pomoc, specifická upozorn ní pro léka skou pomoc nebo
následnou specifickou terapii, jestlie existují,
7) je zde prakticky vdy uveden kontakt na národní Toxikologické informa ní st edisko
(dále jen TIS), kde lze po sd lení názvu L/P nebo informace o chemickém sloení práv
z daného bezp. listu získat v p ípad pot eby doporu ení a up esn ní informace, jak
poskytovat první nebo následnou léka skou pomoc,
8) údaje o látkách samotných nebo obsaených v p ípravcích jsou jednou ze zásadních
informací p i rozhodování o nemoci z povolání nebo ohroení nemocí z povolání
zp sobenou chemickou noxou,
9) bezp. list by mohl mít své nezastupitelné místo i v diagnostice a následné terapii
profesionálních i mimoprofesionálních pokozeních nebo otravách zp sobených L/P
(po ínaje alergiemi, p es diagnostiku nespecifických potíí a po orgánová pokození),
i kdy s ur itým omezením a to p edevím u mimoprofesionálních pokození a otrav.
3.2. Vyuití bezpe nostních list v rezortu zdravotnictví
V resortu zdravotnictví n které skupiny zdravotník bezp. list ji b n pouívají.
V této kapitole jsou vyjmenovány skupiny, pro které by list mohl být v ur itých p ípadech
p ínosem v jejich práci:
1) pracovníci orgánu ochrany ve ejného zdraví (p edevím z odd lení hygieny práce,
p ípadn hygieny obecné a komunální nebo DDD)  bezp. list b n pouívají, jejich
konkrétní zkuenosti jsou podrobn rozebrány v kapitole . 8.,
2) pracovníci zdravotních ústav - p i poadavku na m ení v terénu musí v d t, co mají
konkrétn m it, jakou chemickou látku nebo prach; p i em správn vypln ný bezp. list
by m l obsahovat nejen látky (nebo sloky obsaené v p ípravku), na které je v R
stanoven hygienický limit pro pracovní ovzduí, ale i doporu enou metodu m ení pro
danou látku/prach, (nutno p ipustit, e p i práci, výrob a zpracování L/P jsou v ovzduí
nejen samotné látky, ale také jejich sm si, reak ní produkty, i meziprodukty, které
nejsou a ani nemohou být v bezp. listu uvedeny),
3) pracovníci odd. pracovního léka ství  bezp. list b n pouívají také, áste n p i lé b
ale hlavn p i rozhodování o ohroení nebo nemoci z povolání zp sobené chemickými
látkami nebo látkami obsaenými v chemických p ípravcích,
4) pracovníci Toxikologického informa ního st ediska (TIS) v Praze p i 1. LF UK  p i
zodpovídání dotaz

týkajících se expozice L/P, první pomoci a terapii akutních i
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chronických otrav, z bezp. listu

erpají p edevím informaci o sloení p ípravk ,

u kterých je znám jen obchodní název,
5) léka i závodní preventivní pé e  p i vstupních, periodických i výstupních prohlídkách;
poadovaná vyet ení, dále rozsah a etnost preventivních prohlídek by m ly vycházet
také z informace o sloení a nebezpe nosti L/P p ítomných na pracoviti,
6) pracovníci zdravotnické záchranné sluby, léka ské sluby první pomoci nebo
p íjmových odd lení nemocnic  p i terapii otrav nebo zasaení n jakou L/P je mimo
jiné d leité pro terapii identifikovat danou noxu, jaké ú inky lze o ekávat, v as v d t,
zda existují specifická antidota. Jedná-li se o pr myslovou otravu nebo zasaení L/P na
pracoviti m l by bezp. list nebo zásadní informace z n j být zaslány z pracovit spolu
s postieným. U jiných typ

otrav (tj. neprofesionální) m e být získání bezp. list

komplikovan jí. P edevím se m e jednat o odd lení ARO, interní odd lení
s jednotkou intenzivní pé e, dále u zasaení íravinou o odd lení ORL, o ní, koní a
dalí,
7) léka i dalích specializací  prakti tí léka i pro d ti a dorost nebo koní léka i (moné
vyuití hlavn p i alergických projevech nebo projevech drád ní po L/P po istících
p ípravcích, barvách ), prakti tí léka i pro dosp lé (op t p i projevech alergických,
p etrvávajícího drád ní, p íznak akutních nebo chronických otrav

), dalí specialisté.

Aby bylo moné bezp. list více vyuívat, musí být informace v n m dostate n úplné a
kvalitní. Dále samotný bezp. list musí být dostupný. U posledních dvou skupin zdravotník
(ad 6+7) m e být obtín jí samotné bezp. listy získat, více viz kapitola . 11.5.

4. Právní p edpisy v R i EU
4.1. Právní p edpisy v EU týkající se bezpe nostních list
Evropské hospodá ské spole enství (dále jen EHS, p edch dce Evropské unie) ji
v r. 1967 vydalo p edpis (sm rnici Rady 67/548/EHS) týkající se nebezpe ných vlastností
látek, zhodnocení t chto nebezpe ných vlastností (nebo-li klasifikace) a dále ozna ování
nebezpe ných chemických látek. Tyto p edpisy pak postupn dopracovávalo a rozi ovalo i
na chemické p ípravky (sm rnice Rady 88/379/EHS, sm rnice EP a Rady 1999/45/ES).
Vymezilo kategorie, na které se vak dané p edpisy nebudou vztahovat. Mezi n pat í
nap íklad lé iva, krmiva, potraviny, kosmetické prost edky a dalí. (18, 19, 14)
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Nebezpe ná látka nebo nebezpe ný p ípravek (dále jen NL/NP) jsou takové L/P,
které mají jednu nebo více nebezpe ných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako vysoce
toxické, toxické, zdraví kodlivé, íravé, drádivé, senzibilizující (m e vyvolat alergickou
reakci), karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, výbuné, oxidující, extrémn nebo
vysoce ho lavé, jen ho lavé, nebezpe né pro ivotní prost edí.
Zárove

EHS a následn Evropské spole enství (dále jen ES) p ilo se systémem

jednotné úpravy informací o NL/NP. Pozd ji tyto poadavky rozí ilo i na L/P, které sice
nejsou nebezpe né, ale obsahují nebezpe nou sloku. Spole enství vydalo postupn

ti

sm rnice, které definují a stanoví uspo ádání tzv. systém specifických informací o NL/NP i
L/P  jinými slovy pro tvorbu bezp. list . Konkrétn

se jedná o sm rnici Komise

91/155/EHS vydanou v roce 1991, sm rnici Komise 93/112/ES z roku 1993 a poslední
z roku 2001 sm rnici Komise 2001/58/ES. (15, 16, 17)
U první z nich rozd lila uvád né informace do 16 základních bod , které v podstat
platí doposud. Postupn pak byly dopl ovány poadavky na podrobnost informací, které
v jednotlivých bodech mají být uvedeny.
EU p ipravuje ji od roku 2001 novu strategii pro nakládání s chemickými látkami,
látkami obsaenými v p ípravcích a látkami obsaenými ve výrobcích, ze kterých se mohou
uvol ovat. Výsledek mnohaleté práce vyústil vydáním na ízení EP a Rady (ES)
. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o z ízení Evropské agentury pro chemické látky, o zm n sm rnice
1999/45/ES a o zruení na ízení Rady (EHS) . 793/93, na ízení Komise (ES) . 1488/94,
sm rnice Rady 76/769/EHS a sm rnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES. (7) Toto na ízení vstupuje v platnost dnem 1. ervna 2007. Vzhledem k tomu,
e hlasování v EP a následn Rad bylo opakovan posouváno, take kone né zn ní na ízení
(které má cca 850 stran) vylo v Ú edním v stníku EU a 30.12.2006, nemohlo být do této
atesta ní práce podrobn zapracováno.
Nový p edpis upravuje stávající systém podmínek platných pro výrobu, dovoz,
distribuci a pouívání chemických látek (i v p ípravcích a výrobcích) v EU. Zavádí povinnost
registrovat vechny látky, které 1 registrant vyrábí/dováí v mnoství v tím ne 1 tunu za
rok a to i v etn tvz. starých látek, které jsou ji adu let na trhu. Podkladem pro registraci
jsou údaje o výrobci/dovozci, dále údaje o látce její výrob

a pouívání, posouzení

nebezpe ných vlastností a ozna ení, návod na bezpe né pouívání, doklady o zkouení
(jejich rozsah závislý na registra ní tonái). P i výrob nebo dovozu látky nad 10 tun za rok
bude nutné provád t i hodnocení rizika pro zdraví lov ka (krom dalích hodnocení). Nový
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systém by m l zajistit, aby se cca od r. 2020 v EU vyráb ly a pouívaly pouze chemické
látky se známými nebezpe nými vlastnostmi a bezpe ným zp sobem.
Bezp. listu se v na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006 týkají p edevím Hlava IV
Informace v dodavatelském et zci, Hlava V Následní uivatelé a P íloha II Pokyny pro
sestavení bezp. list . P edpis krom jiných novinek rozi uje okruh L/P nebezpe ných pro
ivotní prost edí, na které je t eba vypracovat bezp. listy, dále áste n m ní a dopl uje
strukturu bezp. listu. Nejv tí zm nou ve struktu e bezp. listu je p ehození obsahu bod

.2a

. 3 a dále ur ité rozí ení poadovaných informací v n kterých bodech.
V úvodu P ílohy II jsou uvedeny dv nesmírn d leité v ty, jejich význam bude
diskutován v kapitole 11.3. atesta ní práce. Citace z P ílohy II na ízení: Bezpe nostní listy
sestaví odborn zp sobilá osoba, která zohlední specifické pot eby uivatel , pokud jsou
známy. Osoby uvád jící L/P na trh zajistí, e odborn zp sobilé osoby byly ádn vykoleny,
v etn opakovacího kolení.
4.2. Právní p edpisy v R týkající se bezpe nostních list
V eských právních p edpisech byl poprvé termín bezp. list (jak ho vnímáme dnes)
pouit v zákon

. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích (tzv.

první chemický zákon) a následn

ve vyhláce

. 27/1999 Sb., o form

a obsahu

bezpe nostního listu k nebezpe né chemické látce a p ípravku. Oba p edpisy (po n kolika
dopln ních) platily od r. 1999 do 30.4.2004. eská vyhláka . 27/1999 Sb. vycházela z výe
citovaných sm rnic EU a zavedla v nás 16 bodový bezp. list. P i em kadý bod m l
vyhlákou stanovený obsah. (32, 27)
Od 1.5.2004 platí u nás zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
p ípravcích v platném zn ní (tzv. chemický zákon). Jedním z provád cích p edpis k tomuto
zákonu je vyhláka . 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpe nostního listu
k nebezpe né chemické látce a chemickému p ípravku ve zn ní vyhl. . 460/2005 Sb. (34,
28)
Druhá vyhláka o bezp. listu z roku 2004 vycházela z poslední sm rnice EU týkající se
dané problematiky.
A vstoupí na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006 v platnost, bude problematika
obsahu bezp. listu eena p ímo tímto na ízením. Na ízení bude u nás platit p ímo ode dne
uvedeného v p edpise EU, ani by bylo nutno je zapracovat do naich p edpis . Adekvátní
ásti v eských p edpisech p edevím velké ásti chemického zákona a vyhláka o bezp.
listu budou muset být následn upraveny a zrueny. Ministerstvo ivotního prost edí (dále
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jen MP) p edkladatel chemického zákona ve spolupráci s dalími rezorty (zdravotnictví,
obchodem a pr myslem) za alo od p elomu roku 2006/2007 pracovat na úprav

naí

legislativy.
4.3. Bezpe nostní listy v zahrani í
Bezp. listy nejsou jen záleitostí naí republiky. Podobné právní p edpisy na
vypracování bezp. listu, podle stejného schématu jaký existuje v R, musí platit ve vech
ostatních státech EU. Dokonce n které státy mimo EU se je snaí také vypracovávat. Krom
evropské p tadvacítky se setkáváme b n s bezp. listy z USA, dále také p i dovozu
z asijských zemí nap íklad íny nebo Japonska.
Americké bezp. listy: The American National Standards Institute (ANSI) vydal
standard Z400.1-1996 American National Standard for Hazardous Industrial Chemical Material Safety Data Sheets  Preparation nebo-li standard pro tvorbu bezp. list (angl.
zkratka MSDS). A koliv se zcela nekryje s p edpisy EU lení bezp. list do 16 základních
bod a toto základní len ní rámcov odpovídá p edpis m EU. Mají vak stále jiný systém
klasifikace a ozna ování L/P ne EU.
P esto se velmi asto setkáváme s bezp. listy z USA nebo Kanady, které nejsou 16
bodové, ale jen 9 i 10 bodové (podle jiného patrn starího p edpisu), a ást d leitých
údaj neuvádí.
ada asijských firem z íny nebo Japonska se snaí p i dovozu do EU vypracovávat
bezp. listy podle evropské sm rnice nebo amerického standardu.
V tabulce

. 1 je uveden termín bezpe nostní list nebo bezpe nostní listy

v ostatních e ech stát

EU (podle serveru Ú edního v stníku EU), dále jsou za azeny

termíny pouívané v jiných státech sv ta (uvád né na internetu, nebo zaslané k nám do
SZÚ). (26)
Tabulka . 1  Termín bezpe nostní list nebo bezpe nostní listy v cizích e ech
jazyky lenských stát EU
(do 31.12.2006)

termín bezpe nostní list nebo bezpe nostní listy
v cizích e ech

anglicky

safety data sheet

esky

bezpe nostní list

dánsky

sikkerhedsdatablade

estonsky

ohutuskaardid

finsky

käyttöturvallisuustiedotteet

francouzsky

fiches de données de sécurité
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holandsky

veiligheidsinformatiebladen

irsky

nenalezeno

italsky

schede dati di sicurezza

litevsky

d l saugos duomen lap

lotysky

dro bas datu lapas

ma arsky

biztonsági adatlapok

maltsky

data sheets tas-sigurtà

n mecky

Sicherheitsdatenblatt

polsky

arkusz danych dotycz cych bezpiecze stwa
(v p edpisech)
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
(na internetu, zaslané do SZÚ)
Karta charakterystyki niebezpiecznej substancj
(na internetu, zaslané do SZÚ)

portugalsky

fichas de segurança

ecky

µ

slovensky

karta bezpe nostných údajov

slovinsky

varnostni list

pan lsky

fichas de datos de seguridad (v p edpisech)
Hoja de datos de seguridad
(na internetu, zaslané do SZÚ)

védsky

säkerhetsdatablad

jazyky ne lenských stát EU

termín bezpe nostní list nebo bezpe nostní listy
v cizích e ech

anglicky v Austrálii + Novém
Zélandu

material safety data sheet (zkratka MSDS)

anglicky v Kanad

material safety data sheets
nebo material safety data sheet (zkratka MSDS)

anglicky v USA

material safety data sheets
nebo material safety data sheet (zkratka MSDS)

chorvatsky

List za sigurnosnim podacima

japonsky
norsky

HMS Datablad

turecky

Güvenlik veri pusulast

Vysv tlivka: v tina pojm je p evzata z cizojazy ných názv sm rnice Komise 2001/58/ES,
které lze najít na internetové stránce v Ú edním v stníku EU. N které názvy v jazycích
lenských stát EU a vechny ne lenské jazyky jsou p evzaty z nám zaslaných bezp. list
nebo staené z internetu.
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4.4. Povinnosti podle chemického zákona
Chemický zákon se vztahuje na L/P s výjimkou t ch uvedených v kapitole . 2 této
práce.
Povinnost vypracovat bezp. list je podle chemického zákona na L/P klasifikované
jako nebezpe né. To platí v R u od r. 1999. (31, 34)
Od r. 2004 je dále povinnost vypracovat bezp. list i na p ípravky, které nejsou
klasifikovány jako nebezpe né podle tohoto zákona, ale obsahují alespo jednu látku,
která p edstavuje nebezpe í pro zdraví nebo ivotní prost edí, nebo alespo jednu látku,
pro kterou je stanoven p ípustný expozi ní limit pro pracovní prost edí (v

R na ízení

vlády . 178/2001 Sb. v platném zn ní), a je-li obsaena v mnoství v tím ne limit. (34, 9)
Pro p iblíení n kolik málo p íklad

látek nebo p ípravk , na které se tedy musí

vypracovat bezp. listy: aceton, pavek, fluor a ada jeho slou enin, chlór, chlornan sodný,
ada slou enin chrómu, kalafuna, kyanidy, kyselina citrónová, kyselina sírová, louh sodný,
ady ropných frakcí, toluen, xylen; pr myslové lité podlahy, vte inová a v tina
dvouslokových lepidel, biocidní p ípravky, rozpout dlové nát rové hmoty, velká
istících p ípravk v etn

isti

ást

odpadu, p ípravky ve sprejích s hnacím plynem propan-

butanem, nemrznoucí i n které chladící kapaliny, sypké stavební sm si na bázi cementu,
p ípravky do hasicích systém a mnoho dalích.
V praxi se lze setkat s tím, e bezp. listy vypracovávají n které firmy i na L/P, které
nespadají ani do jedné z t chto dvou skupin, nebo na L/P na které se nevztahuje v bec
chemický zákon (nap . vodou editelné nát rové hmoty, kosmetické p ípravky, stavební
výrobky - desky ). Proti tomu postupu, kdy se firma snaí vyjít vst íc svým odb ratel m,
nejsou námitky.
Povinnost vypracovat bezp. list (nebo vypracování zajistit) má osoba, která uvádí na
trh nebo do ob hu L/P. Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce (dovozce ze zemí mimo
EU), a podle nového pojetí i první distributor (dovozce L/P ze zemí EU).
Bezp. list pak p edává bezplatn dál v p ípad NL/NP:
a) na Ministerstvo zdravotnictví odd. Registru chemických látek (d ív i písemn ) nov pouze
v elektronické podob do 30 dn od prvního uvedení na trh (od r. 2004 jsou z této povinnosti
vyjmuty NL/NP klasifikované jen jako nebezpe né pro ivotní prost edí),
b) dále jiné osob  (mín no nap íklad velkoodb ratel pro pr myslové a ivnostenské pouití,
nebo pro dalí prodej) nejpozd ji p i prvém p edání,
c) p i vývozu a dovozu celnímu ú adu.
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U p ípravk , kdy je povinnost vypracovat bezp. list, ale p ípravek není klasifikován
jako nebezpe ný se ze zákona bezp. list nemusí p edávat na Ministerstvo zdravotnictví. Jiné
osob se bezplatn poskytuje a na vyádání. V praxi je p edávání takovýchto bezp. list jiné
osob  celkem b né a pro ochranu zdraví má sv j význam. Nap íklad kdy p ípravek
obsahuje látky, na které je stanoven u nás hygienický limit pro pracovní prost edí, pro m ení
v pracovním ovzduí; nebo pro získání informací o sloení, jestlie je p ípravek následn
pouit jako sloka k výrob jiného p ípravku.
Z výe uvedeného vyplývá, e bezp. list je p edáván p edevím jiné osob  a pak
n kterým státním orgán m. Na bezp. list. vak nemá ze zákona právo malospot ebitel, který
si stejnou látku / stejný p ípravek m e koupit nap . v drogerii pro svou osobní pot ebu. To
platí i v p ípad , e se jedná o NL/NP a osoba, která NL/NP uvádí na trh nebo do ob hu na
n j bezp. list vypracovala. Pro spot ebitele jsou d leité p edevím informace na títku nebo
na obalu (více viz kapitola 4.5.).
Zjistí-li osoba, která uvádí na trh nebo do ob hu NL/NP, nové závané informace
o NL/NP, je povinna tyto informace neprodlen bezplatn poskytnout p íjemci bezp. listu,
který byl p íjemcem NL/NP b hem p edchozích 12 m síc . Takový list se ozna í jako revize
a p idané, vyput né nebo upravené informace se v n m z eteln vyzna í.
V praxi je výklad této ásti, týkající se poadavku revize, a to i ze strany státních
orgán bohuel ob as nep esný. Domnívají se, e bezp. list starí ne 1 rok je ji zastaralý.
Nejasnosti vyplývají ze skute nosti, e nikde není definováno, co se povauje za nové
závané informace. V SZÚ CPL se domníváme, e je to nap íklad zm na sloení p ípravku,
zm na klasifikace látky/sloek p ípravku a následn i celého p ípravku, nebo zm na p edpisu
na vypracování bezp. listu.
Výrobce, dovozce nebo první distributor jsou podle chemického zákona povinni
uchovávat podklady pouité pro vypracování bezp. list po dobu uvád ní t chto L/P na trh
nebo do ob hu a dále 3 roky. Zákon vak ne eí postup p edávání materiál v p ípadech, kdy
osoba (uvád jící L/P na trh nebo do ob hu) svoji innost ukon í.
Provád cí vyhlákou k chemickému zákonu je vyhláka . 231/2004 Sb., kterou se
stanoví podrobný obsah bezpe nostního listu k nebezpe né chemické látce a chemickému
p ípravku v platném zn ní (28) stanoví, jak vyplývá z názvu, co ve má být uvedeno v bezp.
listu. Jedná se o 16 základních okruh informací:
1  Identifikace látky / p ípravku a výrobce / dovozce / první distributor
/distributor
2  Informace o sloení látky / p ípravku
16

3  Údaj o nebezpe nosti látky nebo p ípravku
4  Pokyny pro první pomoc
5  Opat ení pro hasební zásah
6  Opat ení v p ípad náhodného úniku
7  Pokyny pro zacházení a skladování
8  Omezování expozice a ochrana osob
9  Fyzikální a chemické vlastnosti
10  Informace o stabilit a reaktivit
11  Informace o toxikologických vlastnostech
12  Ekologické informace o látce/p ípravku
13  Pokyny pro odstra ování látky/p ípravku a obalu
14  Informace pro p epravu
15  Informace o právních p edpisech
16  Dalí informace
Body p edevím vyuívané zdravotníky jsou ozna eny tu n . Vzor bezp. listu je
uveden v p íloze . 1.
4.5. Právní p edpisy týkající se títk látek a p ípravk (podle chemického zákona)
Jak ji bylo uvedeno, malospot ebitel, který si koupí L/P nebo NL/NP pro svou osobní
pot ebu, nezíská p i koupi bezp. list. A to ani v p ípad , e se na L/P nebo NL/NP vztahuje
chemický zákon a bezp. list je na n vypracován. Pro n ho jsou základní informací údaje ze
títku, z obalu nebo z p íbalového letáku.
Výrobce, dovozce nebo první distributor, který uvádí NL/NP na trh nebo do ob hu,
krom povinnosti vypracovat bezp. listu je povinen zajistit, aby ozna ení na obalu spl ovalo
poadavky chemického zákona a provád cího p edpisu, tj. vyhláky

. 232/2004 Sb.

v platném zn ní. (34, 29)
Na obalu nebezpe né látky (podle §20 odst. 4 chemického zákona) musí být jasn ,
iteln a nesmazateln v eském jazyce uvedeny následující údaje (zestru n no):
a) chemický název látky,
b) jméno / obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a telefonní íslo osoby, která je
odpov dná za uvedení látky v daném obalu na trh,
c) výstrané symboly a písmenné ozna ení nebezpe ných vlastností fyzikáln chemických a vlastností nebezpe ných pro zdraví nebo ivotní prost edí (29)
výstrané symboly a písmenná ozna ení nebezp. vlastností - viz p íloha . 2
17

d) standardní v ty ozna ující specifickou rizikovost = R-v ty,
p íklady R v t viz p íloha . 3, (29)
e) standardní pokyny pro bezpe né zacházení = S-v ty,
p íklady S v t viz p íloha . 4, (29)
f) íslo ES podle Einecs, Elincs nebo Nlp, (29)
g) slova "ozna ení ES", pokud jde o látky uvedené v Seznamu, (29).
Vechny tyto body a-g) jsou sou ástí údaj v bezp. listu.
Na obalu nebezpe ného p ípravku (podle §20 odst. 5 chemického zákona) musí být
jasn , iteln a nesmazateln v eském jazyce uvedeny následující údaje (zestru n no):
a) obchodní název p ípravku,
b) jméno, pop ípad jména, p íjmení, název, pop ípad obchodní firma, místo podnikání
(sídlo) a telefonní íslo osoby, která je odpov dná za uvedení p ípravku v daném obalu
na trh nebo do ob hu, a to bu výrobce, dovozce nebo distributor,
c) chemický název nebezpe né látky nebo látek p ítomných v p ípravku,
u sloit jích p ípravk se doporu uje uvád t maximáln

ty i látky,

d) výstrané symboly a písmenné ozna ení nebezpe ných vlastností
(výstrané symboly a písmenná ozna ení nebezp. vlastností - viz p íloha . 2),
e) standardní v ty ozna ující specifickou rizikovost = R-v ty, (viz p íloha . 3)
f) standardní pokyny pro bezpe né zacházení = S-v ty, není-li moné tyto pokyny umístit
na títek nebo na obal, musí být k obalu p iloeny, (viz p íloha . 4)
g) hmotnost nebo objem, jde-li o p ípravky ur ené k prodeji spot ebiteli.
Vechny tyto body a-g) jsou sou ástí údaj v bezp. listu.
Údaje uvád né na títku/na obalu NL/NP musí být v souladu s bezp. listem pro
danou NL/NP. Není moné v bezp. listu uvád t zcela jiné nebezpe né vlastnosti NL/NP,
jinou informaci o chemickém sloení, jiné R- a S- v ty ne pak následn na títku.
títek/údaje na obalu mají své nezastupitelné místo v p ípadech, kdy není k dispozici
bezp. list. Krom návodu na pouití a pokyn pro p edléka skou první pomoc, které mohou
být uvedeny místo na obalu nebo títku v p íbalovém letáku, je prakticky jedinou informací
o NL/NP, jakou mají malospot ebitelé k dispozici.
Je t eba si uv domit, e i na NL/NP ur ené pro prodej ve ejnosti (malospot ebitele) by
správn m l mít Registr a následn i TIS bezp. list k dispozici.
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4.6. Právní p edpisy týkající se títk látek a p ípravk (podle dalích p edpis )
Nez ídka se stává, e na ur ité typy L/P se mohou vztahovat sou asn i jiné p edpisy
ne jen chemický zákon, které mají své vlastní poadavky na údaje na títku/obalu.
Na obaly biocidních p ípravk (31) se musí dále uvád t nap . název a koncentrace
kadé ú inné látky, forma p ípravku (nap íklad smá itelný práek), ú el pouití, pro který je
biocidní p ípravek povolen, návod na pouití a dávkování, pravd podobné p ímé nebo
nep ímé nep íznivé vedlejí ú inky, pokyny pro první pomoc, dalí údaje.
Na detergenty se vztahuje na ízení EP a Rady (ES) . 648/2004 o detergentech,
dopln no na ízením Komise (ES) . 907/2006. První na ízení za alo platit v íjnu 2005 a jeho
dopln k v ervenci 2006. (6, 8)
Detergentem jsou nap íklad mýdla, povrchov aktivní látky pro prací a istící procesy,
pomocné prací p ípravky (namá ení, máchání, b lení..), avivání prací p ípravky, istící
p ípravky ur ené pro domácí istící pouití a/nebo jiné it ní povrch , ostatní istící a prací
prost edky ur ené pro vechny ostatní prací a istící procesy.
Na detergenty ur ené pro pr mysl platí pravidla podle chemického zákona. (34)
Na obalu detergent prodávaných ve ejnosti (pro malospot ebitele) platí:
a) jedná-li se o nebezpe né p ípravky  poadavky podle chemického zákona a dále
poadavky ad b),
b) bez ohledu na nebezpe nost p ípravku - povinnost uvád t sloení podle poadavk
uvedených v p íloze p ísluného na ízení ES, (pro ú el atesta ní práce povauji blií
informace o t chto poadavcích za zbyte n podrobné),
c) od poloviny r. 2006 musí na obalu uvád t i internetovou adresu, kde lze získat
seznam sloek p ípravku. P i em stránku mají pr b n aktualizovat.
Na internetové stránce pak mají zve ejnit tzv. datové listy sloek. (Nejsou totoné
s bezp. listy.) Datové listy by m ly obsahovat název detergentu a jméno výrobce, dále
vechny p ísady v sestupném po adí podle hmotnosti (podle rozp tí 10% a více, 1-10%, 0,11%, pod 0,1%). Tato povinnost se nevztahuje na detergenty obsahující povrchov aktivní
látky pro pot ebu pr myslu nebo institucí, protoe jim mají být informace poskytnuty
prost ednictvím bezp. list.
Výrobci uvád jící na trh p ípravky, na n  se vztahuje na ízení o detergentech, musí na
poádání bezodkladn a bezplatn zdravotnickým pracovník m zp ístupnit datové listy
sloek p ípravk . Toto je nová povinnost platná od íjna 2005.
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Datové listy by se mohly stát (a je firmy za nou pravideln vypracovávat) dalím
d leitým a v budoucnu snad dostupným zdrojem informací o sloení chemického p ípravku
typu detergentu.

5. Bezpe nostní list a innost odd lení Registru chemických látek
Ministerstva zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) podle §32 odst. 1) písm. e) chemického
zákona zaji uje sb r bezp. list . Správou p ísluné databáze m e pov it (podle zákona)
orgán ochrany ve ejného zdraví nebo TIS.
Nicmén ji od r. 1999 (od platnosti prvního chemického zákona) do sou asnosti
odd lení Registru chemických látek MZ (dále jen Registru) zaji uje sb r bezp. list stále
samo.
Pracovníci Registru se snaili v rámci svých moností od za átku ovlivnit také úrove
bezp. list . P ipravili (v r. 1999) vzorový formulá bezp. listu ve Wordu, který firmy mohly
získat na poádání na disket . První 2-3 roky, kdy se firmy u ily bezp. listy tvo it a jejich
úrove nebyla moc dobrá, vysloven chybné bezp. listy se závanými nedostatky pracovníci
Registru vraceli firmám k dopracování. Byli za to opakovan napadáni n kterými firmami, e
jim toto nep ísluí.
V sou asnosti bezp. listy neposuzují ani nekontrolují. Zákon jim tuto povinnost
neukládá. Vímají si jedin , je-li uvedena osoba zodpov dná za uvedení L/P nebo NL/NP na
trh nebo do ob hu v naí republice. Bezp. listy Registr vrací zcela výjime n

pouze

v p ípadech, kdy list není v etin , nebo je neúplný a nemá vech 16 bod . Jinak zasilateli
pouze písemn potvrdí p ijetí a za azení bezp. list do jejich interního systému.
Za správnost a úplnost údaj v bezp. listu obsaených pln zodpovídá osoba, která
uvádí L/P nebo NL/NP na trh nebo do ob hu. Toto je výklad pracovník MP (tv rc
chemického zákona). Pokud je mi známo, tak ani nikde v Evrop není povinná centrální
kontrola bezp. list . Vzhledem k tomu, e bezp. list obsahuje informace z r zných obor i
mimo oblast ochrany zdraví lov ka, není ani moné, aby MZ toto centráln zati ovalo.
Podle prvního chemického zákona m l Registr za úkol nejen sb r bezp. list , ale i jejich
zpracování a uve ejn ní. Za al budovat databázi bezp. list posléze zp ístupn nou on line na
internetové stránce MZ. Databáze se potýkala od po átku s adou technických problém ,
firmy tehdy mohly zasílat bezp. listy i v písemné podob , databáze se tvo ila se zna ným
zpod ním, neustále stoupal po et bez. list . Kritizována byla také z ad firem, jejich listy
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byly do databáze ji za azeny. Ostatní mén zkuené firmy od nich informace opisovaly.
Nicmén pro zdravotníky (v etn nap . TIS) to znamenalo snadný p ístup by k jen ur itému
mnoství bezp. list .
Druhý nyní platný chemický zákon ji se zve ej ováním bezp. list on line v bec
nepo ítá. Tomu odpovídá fakt, e na Registru nyní nemají databázi bezp. list , ale jen
program na jejich sb r. Protoe program neslouí jako databáze, tak vyhledávání v n m je
obtíné a pracné. Vyhledava nefunguje.
Nicmén na ádost nap íklad pracovník

orgánu ochrany ve ejného zdraví mohou

ov it, zda daná firma splnila povinnost a zaslala na Registr sv j bezp. list. Avak v tinu
dotaz od léka

poskytujících zdravotní pé i odkazují na TIS.

Registr p edává na TIS shromád né bezp. listy v elektronické podob

na CD

p iblin 1x za rok. Samo TIS by v sou asnosti nem lo na sb r bezp. list personální ani
finan ní kapacity. Bohuel není zde ádná propojenost mezi programem na sb r bezp. list
v Registru a následn interní databází TIS. Krom toho pro tvorbu bezp. list pouívají
jednotlivé firmy své vlastní formulá e v r zných formátech (Word, Excel, Akrobat).
Na základ

objednávky Ministerstva zdravotnictví asi od r. 2005 zpracovává

Koordina ní st edisko pro resortní zdravotnické informa ní systémy (KSRZIS), projekt
Informa ního systému Evidence bezp. list a biocidních prost edk . Cílem systému je
zajistit jednotné zpracování bezp. list L/P a NL/NP, v etn biocidních a jednotný systém
hláení (registrace) biocidních p ípravk . Jedním z nejd leit jích bod

této práce bylo

vytvo it standardizovaný formulá bezp. listu. Poadavek jednotného formulá e vak není
zakotven v sou asnosti ani v eských platných p edpisech ani v novém na ízení ES. (34, 7)
Od pracovnic Registru (Ing. Klingerové a Ing. Kozmíkové) jsem získala rámcový
p ehled o po tu bezp. list , které jim byly zaslány od r. 1999 do 1.8.2006 (Tabulka . 2).
Jedná se o zaokrouhlený po et bezp. list p edaných na Registr. Ne vechny zaslané
bezp. listy jsou nyní v evidenci. Pracovníci ministerstva je stále kontinuáln dopl ují.
Je t eba podotknout, e nelze d lat rovnítko mezi po tem bez. list , které Registr
obdrel, a po tem NL/NP na naem území. U n kterých NL/NP obdrel Registr postupem
asu více verzí/revizí (jak je oprávn ná osoba musela postupn zpracovávala). P ípadn
n kte í podnikatelé zasílali vechny bezp. listy bez ohledu na bezpe nost, tedy i bezp. listy na
L/P které nejsou nebezpe né.
Naopak pravd podobn stále existují osoby/firmy, které povinnost zasílání bezp. list
na NL/NP na Registr bohuel neprovádí.
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Krom toho firmy, které si p ivezou NL/NP pro svou vlastní pot ebu (dalí pouití i
zpracování) tudí ji ve smyslu chemického zákona neuvádí na trh ani do ob hu, nemají
povinnost bezp. listy na NL/NP na Registr p edávat.
Tabulka . 2 - Po et bezp. list zaslaných na odd. Registru chemických látek MZ
Po et bezp. list zaslaných na odd. Registru chemických látek MZ (1999-VIII/2006)
rok
po et zaslaných bezp. list (zaokrouhleno na tisíce)
1999-2002
74 000
2003
27 000
2004
23 000
2005
22 000
do 1.8.2006
13 000
velké firmy Aldrich, Merck, Fujifilm  zaslaly bezp. listy ve form firemních databází
na CD, ádov se jedná o n kolik desítek tisíc bezp. list , které nejsou uvedeny ve
vý tu výe
materiály zaslané v r. 1999  ást z nich v seznamu není, protoe byly zaslány a jsou
k dispozici pouze v písemné form
Celkem (zaokrouhleno, elektronicky + písemn ) cca 200 000

6. Bezpe nostní list a innost Toxikologického informa ního
st ediska (TIS)
Toxikologické informa ní st edisko (TIS) p i Klinice nemocí z povolání VFN a
1. léka ské fakulty UK funguje ji od r. 1962. Poskytuje informace na telefonních íslech
224 919 293 a 224 915 402 plných 24 hodin denn o moných neádoucích ú incích
ady lék , chemických látek a p ípravk , rostlin, zví at, hub, doporu uje první pomoc, postup
lé by p i otravách apod. (10, 11, 12, 13)
Uvád né informace o innosti TIS jsou od vedoucí TIS (MUDr. Hany Rakovcové).
Pro svou práci získává informace z r zných zdroj (mezinárodní databáze, vlastní ji
léta budovaná kartotéka, odborné publikace, interní databáze ). Mimo jiné, jak ji bylo
uvedeno, z Registru jim 1x ro n posílají na CD bezp. listy, které od firem získali. Na TIS si
je pak musí p evést do jejich interní databáze. Úprava jednoho bezp. listu p i p evodu do
interní databáze TIS trvá cca 20-30 minut. Není tady propojenost mezi systémem v Registru
a na TIS.
N které firmy bezp. listy zasílají na TIS také p ímo (nejvíc na CD, p ípadn e-mailem).
Takto získají cca 3000 bezp. list ro n . Listy od firem se sice p ekrývají s bezp. listy
následn zaslané z Registru, získají je ale d ív. Není tam tak dlouhé ro ní zpod ní.
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Ro n zodpoví cca 10 000 telefonických i e-mailových dotaz , z nich asi jedna tvrtina
se týká L/P (typu íraviny, vysoce toxické a toxické L/P, dále rozpout dla,

istící

p ípravky).
Odhadem asi 85% dotaz na TIS je od léka , asi 10% od laik , zbytek od státních
orgán a dalích. Z léka

se nej ast ji dotazují d ttí léka i, léka i z interních odd lení s JIP,

pohotovostní sluby, dále pak z odd lení ORL, ARO, zdravotnické záchranné sluby,
z metabolických jednotek, mén

asto ostatní léka ské profese.

Na TIS bezp. listy zna n pomáhají. V p ípadech otrav nebo nehod s komer ními
p ípravky, u kterých je znám jen obchodní název, jsou asto jedinou moností jak zjistit
sloení nebo moné ú inky p ípravku. Nejv tím problémem p i práci je bohuel jejich
kvalita, respektive chyby a nevypln né údaje v bezp. listech.

7. Bezpe nostní list v praxi léka
V tina léka

poskytujících zdravotní pé i

poskytujících zdravotní pé i (a na výjimky jako nap . na odd.

pracovního léka ství) se s bezp. listy b n nesetkává.
V rámci atesta ní práce byl proveden malý orienta ní pr zkum. Osloveni byli
zástupci obor , pro které by bezp. list mohl mít v praxi ur itý význam. (Výb r byl d lán jet
p ed získání informací z TIS o len ní dotaz od léka .) Z kadého oboru bylo vybráno
p iblin 10-15 léka

nebo léka ek (dále jen léka ). Pouze u pracovního léka ství, kde bylo

p edem jasné, e tento materiál pro svou práci pouívají, byl po et oslovených zám rn
mení (jen 3).
Výb r léka

byl proveden náhodným vyhledáním na internetu, následn jim byl zaslán

krátký (cca 1 stránkový) e-mail s níe uvedenými otázkami ale i se stru nou informací, co je
to v bec bezp. list, k emu p i jejich odbornosti by se jim mohl hodit. Vybráni byli jak léka i
z nemocnic tak i privátní léka i.
Otázky:
1) Slyeli/ etli jste ji n kdy pojem bezpe nostní list na chemické látky a p ípravky (kde)?
2) Setkali jste se ji s bezp. listem (rámcov kolikrát a velmi stru n kde)?
3) Vyuíváte je p i své práci (k jakým ú el a p iblin jak asto)?
4) Myslíte si, e by se Vám informace o sloení p ípravk ( isti , barev ), o jejich
moných neádoucích ú incích (drád ní, alergie, bolest hlavy

), p ípadn

informace

o doporu ené první pomoci, p ípadn specifických antidotech mohla p i Vaí práci hodit?
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Odpov d lo 33 léka

(cca t etina dotázaných), co je dostate né k tomu ud lat si

p iblinou p edstavu o situaci v praxi (viz tabulka . 3).
Tabulka . 3  Po et odpov dí od léka
odborností / odd lení

poskytující zdravotní pé i  rozd lené podle

obor / odd lení
praktický léka pro dosp lé
praktický léka pro d ti a dorost
+ léka na d tském odd. nemocnice
léka i na koních odd. nemocnic
léka i na alergolog. odd. nemocnic i privátní
léka i na interních odd. s JIP
léka i na odd. pracovního léka ství v nemocnicích

zp tná odpov
4x
4x

léka i zdravotnické záchranné sluby
Celkem

5x
4x
5x
3x (100%)

poznámka

znají bezp.listy a
pracují s nimi

8x
33 odpov dí

Níe uvád né podrobn jí údaje nejsou vdy zcela p esné a vy erpávající, vychází
z dolých e-mail . (Ne vichni léka i odpov d li vdy na vechny 4 otázky.)
Ze ty praktických léka

pro dosp lé o existenci bezp. list v d li jen dva léka i.

Z nich jen jeden s nimi velmi z ídka pracuje v rámci prevence v závod  nebo v p ípad
jako bylo rozhodnutí ohledn první pomoci u pacienta, který se v chemickém provozu
(galvanovn ) pot ísnil ur itým chemickým p ípravkem.
Ze ty d tských léka

o bezp. listech nev d l ani jeden, nicmén tém

vichni

uvedli, e by se jim p i jejich práci mohl p ípadn hodit.
Z p ti koních léka

s nimi b n pracují dva léka i (oba z koních odd. velkých

fakultních nemocnic). Bezp. listy jsou pro n nedílnou a nutnou sou ástí p ípravy cílených
epikutánních test

v rámci zji ování profesionálních dermatóz. B n

je poadují

od pacient , u kterých vyet ují podez ení na nemoc z povolání. V tinou jim bezp. listy
zale bezpe nostní technik. Zbylí t i léka i bezp. listy neznají a nepouívají. Shodli se ale na
tom, e p i podez ení na alergické ekzémy by jim mohly pomoci.
Ze ty léka

alergolog jen jedna o nich asi dvakrát slyela. T i léka i uvedli, e by

jim p i jejich práci informace z bezp. listu mohly být uite né.
Z 6 léka

pracujících na interních odd. s JIP nebo na odd. ARO dva v d li, e

podobný materiál existuje. Setkali se s ním na kole (1x) nebo v rámci blíe neur ené kolící
akce (1x). Sami s bezp. listem b n nepracují, nicmén potvrdili, e pot ebují-li získat
informace p i otravách p ípravky, kde neznají chemické sloení, kontaktují TIS. Jinak p t

24

z léka

oslovených v této skupin , napsalo, e by jim informace z bezp. listu mohly v práci

pomoci.
Vichni t i oslovení léka i z odd. pracovního léka ství podle o ekávaní odepsali, e
bezp. listy znají. V jejich práci je (v r zném rozsahu) vyuívají p i preventivních
prohlídkách, p i et ení nemoci z povolání, p i hledání p í iny potíí pacienta.
Z osmi dolých odpov dí od léka

zdravotnické záchranné sluby v p ti e-mailech

uvád li, e se s termínem bezp. listem setkali. Z toho ve t ech p ípadech jej vak dávali do
souvislosti s likvidací havárií nebo útvarem krizového managementu, co bohuel není
p esné. (Pravd podobn

m li na mysli jiný materiál.) Dalí dva jej naopak spojovali

s chemickými p ípravky, které p i své vlastní práci pouívají (jako jsou

istící nebo

desinfek ní p ípravky, pohonné hmoty a motorové oleje, Vapex). Toto je ur it správné
vyuití bezp. listu ale v roli zam stnavatele i zam stnance na jeho pracoviti se pouívají
ur ité L/P nikoli zdravotnického pracovníka. Jinak v p ti odpov dích je zmínka
o provád ných dotazech na TIS v p ípad pot eby. V tina dotázaných uvedla, e by bezp.
list na konkrétní L/P jim mohl v práci pomoci.
Z celého p ehledu je patrné, e krom pracovník
n kterých pracovník

odd lení pracovního léka ství

koních odd. nemocnic a n kolika dalích jedinc

je znalost o

existenci a p ípadných monostech vyuití bezp. listu v daným oborech, velmi malá.
V tina dotázaných léka

uvedla, e by se jim p i jejich práci mohl bezp. list

v ur itých p ípadech hodit. Jestlie vak o bezp. listu ji nyní v dí snaí se jej získat p ímo
od organizací, kde pacienti pracují, z internetu, nej ast ji vak na ur ité vybrané informace
z n j se dotazují na TIS. V tomto kontextu se op t ukazuje d leitá role TIS jako organizace,
která má informace i z bezp. list , umí v nich ur ité údaje vyhledat (jsou-li uvedeny) a
p edat.
Samoz ejm , e problémem p i vyuití bezp. list

v klinických oborech je

informovanost o nich, dále dostupnost a kvalita list .

8. Bezpe nostní list a innost pracovník

Krajských hygienic-

kých stanic (KHS)
V sou asné dob ke zdravotnickým pracovník m, kte í se velice asto setkávají s bezp.
listy, pat í také pracovníci orgánu ochrany ve ejného zdraví (pracovníci Krajských
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hygienických stanic = dále jen KHS) a to p edevím z odd lení hygieny práce. Proto byla
práv tato skupina zdravotník oslovena formou dotazníku.
Cílem dotazníkové akce mezi pracovníky KHS bylo: a) shrnout problémy, se kterými
se u bezp. list nej ast ji setkávají; b) popsat jejich zkuenosti s bezp. listy; c) zárove
doplnit a verifikovat jejich asté telefonické dotazy na nae pracovit týkající se bezp. list .
O vypln ní dotazníku byli poádáni ú astníci III. a IV. bloku inova ních kurz
Nebezpe né chemické látky a p ípravky - hygiena práce, chemický zákon po ádaných
v roce 2006 ve Státním zdravotním ústavu. Kurzy byly za azeny na seznam vzd lávacích
akcí eské léka ské komory. Dotazníky vyplnilo 28 pracovník , 2 z kadé KHS. Jednalo se
o specifickou skupinu pracovník , kte í se p i své práci problematikou chemických látek
prokazateln zabývají. P eváná v tina z nich se ú astnila naeho pokra ujícího kurzu pro
krajské toxikology ji od prvního bloku v r. 2005.
Dotazník pro tento ú el vytvo ený je uveden v p íloze . 5. M l celkem 19 bod . Body
. 1-4 ov ovaly, zda se problematikou chemických látek pracovníci KHS opravdu zabývají a
jak dlouho. Následující body . 5-18 se pak zam ily p ímo na problematiku bezp. listu. Bod
. 19 byl pouze dopl kový.
Podrobn jí informace z dotazníku jsou uvedeny v p íloze . 6. Ve vlastním textu
atesta ní práce budou uvedeny jen nejd leit jí informace.
Dotazník potvrdil, e oslovení pracovníci KHS mají velké zkuenosti s problematikou
L/P.
S bezp. listem se více ne polovina z nich setkala p ed nebo b hem r. 1999 (v r. 1999
vyla první vyhláka týkající se bezp. listu). Pouze 11 respondent uvedlo postupn roky
2000-2004, v tinou se jednalo o pracovníky s kratí praxí. Nebo-li nadpolovi ní v tina
dotázaných s bezp. listy pracovala ji od vyjití první eské právní úpravy.
P i své práci bezp. listy pracovníci KHS pouívají:
a) p i dozoru v podnicích,
b) p i schvalování pravidel pro nakládání s chemickými látkami (podle § 44a zákona
. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní), (33)
c) vyjad ování se ke kategorizaci prací podle vyhl. . 432/2003 Sb., (30)
d) et ení pro podez ení na nemoc z povolání na pracovitích,
e) mén

asto pak bylo uvád no vyuití bezp. listu jako základního informa ního zdroje

o L/P, posuzování nových technologií, v rámci stavební ízení, hodnocení rizik, spolupráci
s odd lením DDD, problematika ochrany rostlin, p i zkouení odborné zp sobilosti pro
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nakládání s látkami vysoce toxickými, vyuití pro vlastní vzd lávání ale i p ednákovou
innost.
S bezp. listy se nyní v tina dotázaných (24x) setkává kadý týden (n kte í i vícekrát
v týdnu). V tinou je získávají p ímo u firem, ke kterým jdou na kontrolu, nebo od kterých
dostávají k vyjád ení pravidla pro nakládání s chemickými látkami, p ípadn z internetu.
Bezp. listy jim p i jejich práci jednozna n

pomáhají, by

obsahují chyby a

nep esnosti, které jim práci samoz ejm komplikují.
Proto nep ekvapuje, e p eváná v tina dotázaných pracovník KHS zatrhla monosti,
e strukturu a náleitosti bezp. listu bu

v tinu znají nebo znají perfektn . P i em

podle o ekávání nejvíce pracují s body . 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15. Co jsou body, které IP bu
nekontroluje ( . 4, 8, 11), nebo je kontroluje ale nikoli ze zdravotního hlediska.
Nejv tí problém u získaných/p edloených bezp. list vidí:
a) v kvalit - hrubé chyby, rozpory, neúplnost,
b) vypracován podle jiné legislativy ( asté u p eklad ), chyby v p ekladu, neodborné
p eklady bez zapracování eských specifik,
c) problémy s chemickým sloení u p ípravk , chybná klasifikace sloek a následn i celého
p ípravku,
d) patná kvalita bodu o první pomoci v bezp. listech,
f) odlinosti r zných verzí tého bezp. listu, problémy s aktualizací, zastaralé bezp. listy,
g) nemonost ú inné nápravy,
h) dalí: ada nep esností, nep ehledné, nejasný bod . 1 (kdo je výrobce, dovozce

), osobní

ochranné pracovní prost edky.
Nebo-li bezpe nostní listy mohou být p ínosem, ale musí být správn vypln né.
V tina dotázaných pokládá za vhodné, aby orgány ochrany ve ejného zdraví m ly
v tí monost bezpe nostní listy kontrolovat: ano (17x), ne (8x) nevím (3x). V p ípad , e
byla vybrána monost ne nebo nevím bylo obvykle dopsána poznámka ve smyslu, e by
to m lo kontrolovat centráln MZ. Tato p edstava je nesprávná (více viz p edelá kapitola
. 5).
Na základ tohoto zjit ní bylo 28 ú astník

kurzu z KHS osloveno jet jednou

v prosinci 2006 e-mailem. Zp tné odpov di p ily od 24 z nich. Dotaz zn l:
Jestlie p i své práci narazíte na bezpe nostní list se zna nými chybami a nedostatky. Jak to
eíte:
1a) P edáte podn t k eení IP, která má právo ze zákona bezp. listy kontrolovat a za
nedostatky ukládat pokuty.
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1b) V p ípad e jste tento postup (ad 1a) zvolili, dostali jste od IP zp tn odpov

?

2) Pokusíte se rad ji s firmou domluvit sami.
3) Jiný zp sob  stru n jaký
Výsledek je jednozna ný. Podle nyn jí praxe, p ijdou-li pracovníci KHS na problémy
kolem bezp. listu, pak rad ji volí monost (ad 2) se s danou firmou n jak dohodnout. Ti, kte í
n kdy zvolili postup p es IP (uvedlo jen 5 pracovník KHS), bohuel v tinou nedostali
na sv j podn t zp tnou odpov

, zda byl vy ízen a jak, p ípadn postup povaují za

zdlouhavý. Nyní eení p es IP volí pouze dva pracovníci KHS.
D leité je, aby kontrolu tzv. zdravotní problematiky v bezp. listech mohli op t
provád t prokolení pracovníci KHS, nebo jiný kontrolní orgán na to nemá specialisty.
Nyn jí sou innost s IP bohuel není funk ní a pracovníky KHS není vyuívána. Krom
toho v tina pracovník KHS by uvítala, aby m la op t právn zakotvenou monost
bezp. listy kontrolovat, pop ípad sankcionovat.

9. Bezpe nostní list a kontrolní innost
prost edí (

eské inspekce ivotního

IP)

Právo kontrolovat a pokutovat za nedostatky v bezp. listech náleí podle chemického
zákona (34)

eské inspekci ivotního prost edí (dále jen

IP, v chemickém zákon

uvedena jako inspekce) a krajským ú ad m. Celní ú ady mohou kontrolovat, zda
bezpe nostní listy p i dovozu L/P spl ují poadavky dané zákonem a p íslunou vyhlákou.
V p ípad zjit ní poruení povinností dávají podn t

IP k zahájení ízení. Z dozorových

orgán nej ast ji kontroluje bezpe nostní listy IP. (1)
Informace o

innosti

IP jsou získané p ímo od pracovnice

IP (Ing. Hany

Malinové z editelství IP v Praze).
Inspekto i

IP chodí do terénu (prodejen, sklad , firem), mohou si vytipovat

organizace a jejich bezp. listy z internetu, p ípadn et í na základ podn t ob an nebo
jiných (v tinou) konkuren ních firem. Jejich práce m e pomoci odstranit závané
nedostatky v bezp. listech a tím p isp t k jejich áste nému zkvalitn ní.
IP kontroluje u subjekt bezp. listy po stránce formální (úplnost, pouitý jazyk

).

V p ípad , e subjekt bezp. listy nem e p edloit ihned p i kontrole, inspekto i si vyádají
jejich zaslání na IP. editelstvím IP, které metodicky vede oblastní inspektoráty IP
je doporu eno, aby se inspekto i p i kontrolách zam ili p edevím na body . 1, 2, 3, 13, 15
a 16 bezp. listu.
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Pro nás je d leitý fakt, e nekontrolují tzv. zdravotní v ci, nebo na to nemají
odborníky. Ani e nemohou vyadovat v p ípad

pochybností dopl ující informaci

o kompletním sloení, protoe toto není právn stanoveno.
Bezp. list obsahuje informace z r zných obor . Je bohuel mylný názor, e by
pracovníci IP mohli nebo byli schopni kontrolovat vechny náleitosti a body.
I pracovníci

IP se domnívají, e by pracovníci orgánu ochrany ve ejného

zdraví m li mít monost bezp. listy kontrolovat.

10. Bezpe nostní list a zkuenosti pracovník Státního zdravotního ústavu  Centra pracovního léka ství (SZÚ CPL)
V SZÚ CPL se setkáváme s bezp. listy ji více ne 10 let. (20)
V rámci p ipomínkových

ízení k právním p edpis m se snaíme o up esn ní,

p ípadn odstran ní chyb v p edpisech týkajících se problematiky chemického zákona a jeho
provád cích p edpis . Nejsme vak organizace, která je neopomenutelným ú astníkem
ízení. Nae p ipomínky zasíláme bu p ímo na p ísluná ministerstva nebo prost ednictvím
MZ.

ást naich p ipomínek bývá zapracována nebo k nim bývá p ihlédnuto. Bohuel ást

v cn správných p ipomínek (p edevím k provád cím p edpis m) nebyla i p es opakované
p ipomínkování upravena.
Do 1.1.1999 nae posudky L/P v etn vyjád ení k bezp. listu slouily pro schvalovací
proces hlavního hygienika R.
Od r. 1999 do sou asnosti obvykle na základ

ádosti firem posuzujeme,

p ipomínkujeme, vypracováváme bezp. listy (p edevím ásti týkající se ochrany zdraví).
Máme vlastní interní databázi naich vyjád ení k bezp. list m, která obsahuje p es 5 tisíc
poloek.
P i této práci se snaíme rovn  firmám vysv tlovat, jak a pro n které body vypl ovat.
Pro nai práci máme k dispozici databáze (placené i on line, hlavn toxikologické) bez
kterých by nebylo moné nap íklad klasifikovat chemické látky a následn i chemické
p ípravky.
Provádíme konzultace telefonické i e-mailové pro pracovníky KHS, kdy mají
monost s námi probrat klasifikaci sloek a následn celého p ípravku, obsah jednotlivých
bod , p ípadn nám zaslat bezp. list nap . e-mailem a poté s námi konzultovat.
Problematiku bezp. listu jsme opakovan za adili na program inova ních kurz pro
krajské toxikology z KHS po ádaných v SZÚ v etn praktických ukázek. P ed kurzem
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m li pracovníci KHS monost nám zaslat své sporné bezp. listy, které byly následn
probrány. Podobné kurzy byly po ádány i pro pracovníky zdravot. ústav a ostatní zájemce.
Konkrétní problémy v bezp. listech, se kterými se setkáváme v praxi, budou rozepsány
v kapitole . 11 této práce.

11. Problémy s bezpe nostními listy v praxi
V p edelých kapitolách jsou n které povinnosti výrobce, dovozce, prvního distributora
uvád ny podmi ovacím zp sobem. D vodem je skute nost, e ne vdy je ádn plní.
11.1. P edávání bezpe nostních list na Registr
Bezp. listy na NL/NP má výrobce, dovozce, první distributor (nebo-li osoby, které uvádí
NL/NP na trh nebo do ob hu) povinnost p edat je na Registr, který je pak dál zasílá na TIS.
Problém je u firem, které dováí NL/NP pro vlastní pouití ve svých závodech. Neuvádí
je na trh ani do ob hu, proto povinnost p edat bezp. listy na MZ v podstat nemají. Mívají je
ale obvykle k dispozici na svých pracovitích.
Kontrola, zda firmy opravdu p edaly bezp. listy na Registr, existuje. Nem e ale
pravd podobn

postihnout vechny firmy, které tuto povinnost mají. Existuje d vodné

podez ení, e na Registr nejsou zaslány vechny bezp. listy na NL/NP.
11.2. Kontrola zdravotní problematiky v bezpe nostních listech
Na Registru, jak ji bylo uvedeno v kapitole

. 5., bezp. listy neposuzují ani

nekontrolují. Za správnost a úplnost údaj v nich obsaených pln zodpovídá osoba,
která uvádí L/P nebo NL/NP na trh i do ob hu! Proto je zcela chybné tvrzení ady firem
my jsme to p edali na MZ a oni nám to p ijali a nevrátili, take to máme správn .
Pravomoc kontrolovat a sankcionovat za nedostatky v bezp. listech p vodn podle
prvního chemického zákona . 157/1998 Sb. (32) m li i pracovníci hygienických stanic
(do 30.4.2004). Pozd ji po 1.5.2004 p ela výhradn na pracovníky
áste n

IP (krajské ú ady a

i celní ú ad) a pracovníci KHS podle §35 chemického zákona (34) mají

spolupracovat s ostatními správními ú ady. Toto

eení v praxi nesplnilo o ekávání.

Pracovníci KHS takové eení povaují za zdlouhavé a postupují takto jen zcela výjime n
(viz kapitola 8).
Pracovníci IP nekontrolují tzv. zdravotní problematiku v bezp. listech (viz kapitola
9).
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Podle ústního sd lení (JUDr. Krýsové z MZ p ednáka na kurzu v SZÚ v dubnu 2005)
mají pracovníci orgánu ochrany ve ejného zdraví právo kontrolovat bezp. listy podle §82
zákona

. 258/2000 Sb., o ochran

ve ej. zdraví v plat. zn ní (33) v rámci provád ní

hodnocení a ízení rizik z hlediska prevence negativního ovlivn ní zdravotního stavu
obyvatelstva a podílení se na monitorování pracovních podmínek. Tento výklad nebyl dán
nikdy písemn .
Návrh: P i úprav

chemického zákona vrátit do zákona jasnou pravomoc

umo ující pracovník m KHS bezp. listy op t kontrolovat, p ípadn sankcionovat.
11.3. Kvalita bezpe nostních list
Bezp. listy v reálu jsou v r zných kvalitách. Existují listy na velmi dobré úrovni, stejn
jako na velmi patné i se zásadními chybami. Nelze íci, e od firem ze starých zemí EU,
kde povinnost vypracovávat bezp. listy je daná sm rnicí z r. 1991 (15), by byla lepí a
bezchybná. Ani v ostatních zemích EU pravd podobn neexistuje centrální kontrola bezp.
listu.
V praxi se stává, e firmy od sebe informace v etn t ch chybných opisují.
EU je si ji delí dobu v doma, e kvalita bezp. listu není asto dobrá. Ji ve sm rnici
Komise 2001/58/ES (17) bylo jednozna n uvedeno, e osoby uvád jící látky a p ípravky na
trh by m ly zajistit, aby osoby, které vypracovávají bezp. list byly vykolené v etn
opakovacích se kurz . Do naich p edpis tato ást sm rnice transponována nebyla. Nov
podobné ustanovení je i v na ízení EP a Rady . 1907/2006 (7), viz kapitola . 4.1. této práce.
Musíme po kat, jak bude tato

ást z na ízení p ejata do praxe, zda bude pojem

kvalifikovaná osoba n kde blíe specifikován. Samotné na ízení chyby bohuel bez
systémové zm ny odstranit nem e.
11.4. Nej ast jí a nejzávan jí chyby v bezpe nostních listech
Ú elem atesta ní práce není vyjmenovat vechny chyby, které se vyskytují v bezp.
listech, to by bylo zna n nad rámec práce. Chyby vak do zna né míry ovliv ují kvalitu a
následn

monosti vyuití list

pro ochranu zdraví. N které z nich na první pohled

signalizují nev rohodnost celého materiálu.
Nej ast jí a nejzávan jí chyby, se kterými jsme se v SZÚ CPL, setkali (stru n ):
a) jazyk  bezp. list musí být na naem území v eském jazyce (34). Nelze p edpokládat, e
bezp. technici, technici na závodech, obchodníci... ale i zdravotníci znají vechny cizí
e i.
31

Problém vzniká ale i u neodborných p eklad . V R pouívané termíny jsou p eloeny
zcela nesmysln a ásti, které p ekladatel nezná a nerozumí jim, prost vynechá. Krom
toho neodborní p ekladatelé ob as vynechají desetinou árku, take p ípravek má
najednou jakoby úpln jiné sloení.
(P íklad chybného p ekladu zkratky TWA = Time weighed average, v etin má
význam jako p ípustný expozi ní limit pro chemické látky v pracovním ovzduí, byl
p eloen slovy správce povodí Teme.)
Je-li to moné doporu ujeme krom

eské verze poadovat i originál bezp. listu.

b) datum  musí být uvedeno na první stránce (28). Jde-li o revidovaný bezp. list, pak by zde
m lo být i datum revize. Datum má zásadní význam. Bezp. list se m e b hem let dost
podstatn m nit. M e se zm nit chemické sloení p ípravku nebo názor na klasifikaci
obsaených sloek a následn

i celého p ípravku, co má zásadní vliv také na

bezpe nostní opat ení. Nez ídka se v minulosti stávalo, e zahrani ní výrobci do

R

posílali staré verze bezp. list , a koliv nové m li k dispozici.
(P íklad: Na jeden chemický p ípravek (opravný lak) jsme od ma arského výrobce
dostali postupn

b hem 1-2 m síc

ty i bezp. listy pokadé s dosti odliným

chemickým sloením.)
V praxi problém m e vzniknout u revize, protoe podle chemického zákona se ji na
Registr zasílat nemusí.
c) název p ípravku  jiný název na títku obalu, jiný v bezp. listech; odliné názvy
v originálu (cizí e ) a v p ekladu. Pak není jasné, zda se opravdu jedná o stejné
p ípravky. P i p ekladu doporu ujeme uvád t (v bodu . 1, p ípadn i na títku) názvy
oba.
(P íklady: B lící gel na zuby x Bighten Smile Tooth; WC ko s náplní x Mr. Mattes WC
ko;

istící prost edek na toalety s organickou kyselinou x Toilet Bowl Cleaner with

Organic Acid; Jet Bluster  odstra ova mastnoty x B 2000 Fettöserkonzentrat)
d) neúplné a nevypln né údaje  nejsou-li k n jakému bodu bezp. listu informace, nebo
nemají význam, je nezbytné to jasn v daném bodu uvád t (28).
Vynechané místo za nadpisem bodu m e znamenat, e je tv rce bezp. listu zapomn l
zpracovat, nev d l, co zapsat, zám rn

údaj neuvedl nebo prost

informace je

technicky nemoná. Neúplné a nevypln né údaje jsou v praxi nej ast ji z d vodu, e
tv rce bezp. listu nem l dostate né informace k jejich vypln ní. P edstavují jeden
z nejv tích problém p i pouívání bezp. list .
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(Nap íklad první pomoc nebo osobní ochranné pracovní prost edky p i nadýchání
u L/P, které se nemohou nevyskytovat v ovzduí ve form plyn , par nebo aerosolu,
nedoporu ujeme nechat voln /nevypln nou. Doporu ujeme doplnit  odpadá, tento
zp sob expozice se nep edpokládá...)
e) bezp. listy vypracované podle jiných p edpis  problém hlavn u dovozu, kdy bezp.
listy jsou pouze 9 nebo 10 bodové, obsahují mnohem mén údaj .
Americké bezp. listy nemají klasifikaci L/P podle p edpis EU.
f) není uvedena osoba uvád jící L/P na trh nebo do ob hu v R  v bodu . 1 bezp. listu.
(Neplatí p i stahování z internetu ze server zahrani ních firem.) Je to signál, e bezp.
list není vypracován podle platných p edpis .
g) údaj o chemickém sloení p ípravku  nemusí být podle p edpis v bezp. listu úplný
(28), co d lá v praxi asté problémy.
V bodu

. 2 bezp. listu NL/NP musí být uvedeny (28) látky, které p edstavují

nebezpe í pro zdraví nebo ivotní prost edí, a dále pro které jsou stanoveny p ípustné
expozi ní limity (9), jsou-li obsaeny nad koncentra ními limity. P i em koncentra ní
limity se m ní podle nebezpe nosti látky.
(Nap íklad u kapalin: pro sloky klasifikované jako zdraví kodlivé a drádivé je limit
1%, pro sloky vysoce toxické 0,1%, pro p ípravek se sm sí 5-chlor-2-methylisothiazol3(2H)-on a 2-methylisothiazol -3(2H)-on (v pom ru 3:1) limit jen 0,0015%.)
U p ípravk , které nejsou klasifikované jako nebezpe né, na p esnou identifikaci sloek
existují výjimky, které p esahují rámec atesta ní práce.
Dalím problémem je, e v n kterých bezp. listech nejsou uvedeny vechny
nebezpe né sloky, které by v n m m ly být, bu zám rn nebo proto, e výrobce neví,
e jsou klasifikovány jako nebezpe né.
(P íklad u ho lavého p ípravku, klasifikovaného podle bodu vzplanutí celého
p ípravku, není v bodu . 2 uvedena v bec ádná ho lavá sloka.)
h) klasifikace látek (sloek p ípravku)  provádí výrobce, dovozce, první distributor (nebo
jím pov ená osoba

i organizace) (34) na základ

posouzení fyzikálních,

toxikologických a ekotoxikologických vlastností jednotlivých látek, nebo je-li látka
uvedena v Seznamu závazn klasifikovaných nebezpe ných chemických látek (29),
pak se pouije klasifikace zde uvedená.
Ve výe uvedeném seznamu je klasifikováno asi 4,5 tisíce látek (pop . sm sí látek).
Tato klasifikace je v souladu se sm rnicí ES (18), je závazná. Seznam závazn
klasifikovaných nebezpe ných chemických látek je pr b n dopl ován ale i m n n
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podle nových poznatk (cca 1x za dva roky). Lze jej najít nap íklad on-line na internetu
v databázích DANCE 2005 Ministerstva pr myslu a obchodu nebo ESIS na stránkách
European Chemical Bureau. (2, 3)
V tina pouívaných a obchodovatelných látek (cca 95%) v tomto seznamu není!
Ty se musí klasifikovat individuáln na základ jejich vlastností (podle výsledk
zkouek, informací z databází, literatury...). Podle dostupnosti informací a pe livosti
zpracovatele se nez ídka stává, e jedna a tá látka je r znými firmami klasifikována
dosti odlin .
(P íklad nalezené r zné klasifikace vyjád ené formou R v t: 1) konkrétní aniontová
povrchov aktivní látka sou ást isti e: R 36/38 nebo R 38-41 nebo R 22-36/37/38 nebo
R 22-37/38-41 v SZÚ doporu ujeme R 22-36/38; 2) konkrétní alkybenzylsulfonát
vápenatý sou ást biocidního p ípravku na oet ení k i: R 36/38 nebo R 38-41 nebo
R 10-36/38 nebo R 10-37/38-41-67. Text R v t  viz p íloha . 3)
ch) klasifikace p ípravk

- se provádí konven ními výpo tovými metodami, obecnými

postupy pro hodnocení (29) nebo testováním. Nej ast ji je pro klasifikaci p ípravku
pouívaná konven ní výpo tová metoda, ke které je nezbytné znát klasifikaci a obsah
jednotlivých nebezpe ných sloek v p ípravku.
U jednotlivých sloek p ípravku musí být v bodu

. 2 bezp. listu: název sloky,

identifika ní ísla ( asto slouí k dohledání konkrétní informace a co se vlastn jedná),
obsah (sta í rozp tí), klasifikace dané sloky. Jsou-li chybné údaje o klasifikaci
vstupních sloek p ípravku nebo o jejich obsahu, pravd podobn

bude chybn

provedena následná klasifikace celého p ípravku. Celý bezp. list m e být vypln n
nesprávn , m e podhodnotit / nadhodnotit nebezpe nost p ípravku.
i) ropné frakce obsaené v p ípravcích  tvo í specifickou skupinu chemických látek, která
d lá problémy. Velká

ást ropných frakcí je uvedena v Seznamu závazn

klasifikovaných nebezpe ných chemických látek (29) s klasifikací karcinogen kategorie
2 (+ v tou R 45). Jene vedle této závazné klasifikace obvykle bývá v p edpise uvedena
n která Poznámka. P i spln ní p ísluné podmínky ropná frakce nemusí být
klasifikovaná jako karcinogenní. (Nap . obsah nebezpe ného benzenu nebo butan-1,3dienu pod 0,1% v ropné frakci.)
Jedná se o pom rn

astý problém u rozpout dlových barev, odma ovadel, n kterých

edidel
j) vzájemný rozpor mezi údaji v bezp. listu  stává se, e jednotlivé údaje v bezp. listu si
vzájemn odporují, nejsou ve shod .
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(Nap íklad, e v bodu . 3 bezp. listu je uvedeno, e L/P jsou senzibilizující, ale
v dalích bodech . 11 (toxikolog. informace) a . 15 (údaje na títku) tyto údaje zcela
chybí. Jiný p íklad v bodu . 8 jsou uvedeny konkrétní sloky p ípravku s hygienickými
limity (PEL/NPK-P), které vak nejsou v bodu . 2 chemické sloení. U p ípravku, který
je klasifikován pouze jako drádivý (místn drádí k í a o i), je první pomoc jako u
L/P narkotických.)
Pak není jasné, v kterém bodu je správný údaj.
k) pouívání ablony pro vechny p ípravky stejné  n které firmy (p eván dovozci
v tího sortimentu zboí) ve snaze usnadnit si práci vytvo í jednu obecnou ablonu na
bezp. list a v ní pak m ní jen název p ípravku (bod . 1), p ípadn jet trochu sloení
(bod . 2), fyzikální vlastnosti (bod . 9) nebo informace o p edpisech (bod . 15).
(P íklad: Do bezp. listu p ípravku na oet ení k e rukou (krém na ruce), na který
podle chemického zákona nemusel být bezp. list ani vypracován, zpracovatel napsal:
P i pouívání p ípravku pouijte rukavice a po práci s ním si d kladn umyjte ruce
vodou a mýdlem.)
Takový bezp. list sv d í o naprosto neodborném p ístupu.
l) pokyny pro první pomoc (bod . 4 bezp. listu)  asto jsou obecné a formální, p itom by
m ly odpovídat nebezpe nosti L/P. Nemá význam vypisovat postup pro stabiliza ní
polohu u bezv domí, jestlie L/P nemá ádné závané neádoucí ani narkotické ú inky.
Nat stí u se málo setkáváme s doporu ením první pomoci typu neutralizace o í
provád nou na pracoviti v p ípad zasaení o í íravinou.
Probléme u antidot je, e jich je nyní relativn málo. N která d íve pouívaná se
p estala u nás vyráb t a dovoz je umon n jen na základ

výjimky pro ur ité

organizace. Tyto informace by si tv rce bezp. listu v ideálním p ípad mohl p edem
zjistit. Do bezp. listu pak zapracovat, zda antidotum existuje a kde je k sehnání.
Velký problém z stává stále zvracení a jeho doporu ování p i poití NL/NP. D íve se
doporu ovalo relativn

asto, nyní se omezuje spí jen na L/P klasifikované jako

vysoce toxické nebo toxické p i poití, výjime n i na dalí (jako nap . ethylenglykol
v nemrznoucích kapalinách). Kontraindikované je u p ípravk

obsahujících ropnou

frakci, kdy existuje nebezpe í vdechnutí zvratk do plic, u osob v bezv domí, u L/P jen
íravých.
Ve vech sloit jích p ípadech SZÚ CPL doporu uje vdy kontaktovat TIS.
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Bod . 4 m e (podle p edpisu) upozor ovat také na nebezpe í komplikací, které se
mohou projevit se zpod ním n kolika hodin (nap . edém plic po nadýchání chlóru).
Podobná upozorn ní v bezp. listu jsou spí výjime ná.
m) národní specifika  tímto pojmem lze ozna it údaje uvád né hlavn v bodu . 8 
hygienické limity pro pracovní ovzduí (PEL, NPK-P) a vnitrostátní (národní) p edpisy
v bodu . 15.
Na území

R platí nae hygienické limity (9). Uvád ní limit

zahrani ních

(n meckých, amerických) v bezp. listu má význam pouze pro orientaci v t ch
p ípadech, kdy národní limity pro danou látku nebo sloku p ípravku neexistují. Nelze
tvrdit, e u p ípravk

p ivezených k nám z N mecka se musí dodrovat n mecké

limity.
V bodu . 15 (p ípadn i dalích) se uvádí p edpisy daného státu, kde se L/P bude
pouívat. Ma arské, rakouské a dalí cizí p edpisy nejsou u nás platné.

11.5. Monosti získávání bezpe nostního listu
Pro v tinu zdravotník (snad krom pracovník KHS) bude obtín jí získat bezp. list,
protoe ten je ze zákona p edáván jiným osobám, ím jsou myleny podnikatelské
subjekty,

velkoodb ratelé;

listy

nejsou

p edávány

pi

koupi

ve ejnosti

(tj.

malospot ebitel m). V t chto p ípadech je t eba vyuít maximáln informace z obalu/títku
p ípravku a nesta í-li pak kontaktovat organizaci, která L/P prodala, p ípadn osobu, která
v R uvedla L/P na trh nebo do ob hu (výrobce, dovozce, prvního distributora).
V organizacích, kde se profesionáln nakládá s L/P, na které se musí vypracovat bezp.
list, by tento m l být k dispozici.
Bezp. listy od NL/NP (zákonem stanovených), jak u bylo uvedeno, musí
výrobce/dovozce/první distributor p edat na Registr, který zaji uje jejich sb r a následn je
p edává na TIS, které pak je schopno podávat zdravotnické informace 24 hodin denn .
Bezp. listy i podstatné informace z n j mohou zdravotníci najít/získat:
1) p ímo zasláním od firmy (výrobce, dovozce, 1.

i následného distributora)

v tit né/elektronické form  prakticky se týká jen pracovník KHS, odd. pracovního
léka ství, pop ípad

pacient

jiných odd lení p i rozhodování o profesionálním

pokození. Zam it by se na n mohli pracovníci zdravotnické záchranné sluby p i
svých výjezdech k otravám a nehodám na pracovitích, v závodech...,
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2) na internetové stránce firmy  dobrovoln má bezp. listy na svých internetových
stránkách ada spíe v tích firem,
3) dotazem na TIS (telefonicky, e-mailem),
4) z databáze firem (na CD), platí pro n které velké chemické koncerny i na naem území,
5) ze speciálních toxikologických databází, které jsou ale v tinou placené,
6) ur ité informace (alespo o sloení) musí obsahovat datové listy sloek u detergent
ur ených pro malospot ebitele (viz kapitola . 4.6.).

12. Diskuze  bezpe nostní listy ano / ne
Podle údaj v p edcházející kapitole by se mohlo zdát, e bezp. listy jsou obtín
sehnatelné a plné chyb a nedostatk .
Je tedy nutno si poloit otázku, zda jsou v bec p ínosem nebo jen zbyte nou
administrativní zát í s pom rn malým praktickým vyuitím, a jak se k nim nadále stav t.
Odpov

je ale jednozna ná. Bezp. listy je t eba hodnotit pozitivn .

Jednak jde o fenomén podporovaný EU a zahrnutý do její legislativy - tedy je nutno
tuto úpravu respektovat i v naich podmínkách. P edevím se jedná o prost edek, který m e
p isp t k ochran zdraví i ivotního prost edí.
Firmy, pro které jsou bezp. listy prvotn ur eny, se ji nau ily si je vzájemn p edávat,
hledat v nich informace, které pak následn pouijí a aplikují. (I kdy tento proces vým ny
informací má stále ur ité rezervy.)
Je t eba, aby MP ve spolupráci s MZ (p ípadn i Ministerstvem obchodu a pr myslu)
p i úpravách chemického zákona a jeho provád cích p edpis v r. 2007 vytvo ily p edpis,
který v mezích právních p edpis doplní na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006 (7) a p isp je
k zlepení situace kolem bezp. list . Tak aby bezp. listy tvo ily opravdu odborné osoby, aby
bezp. listy mohli kontrolovat také pracovníci z rezortu zdravotnictví, aby pracovníci ve
zdravotnictví se k údaj z bezp. list dostali (minimáln p es TIS).
Samoz ejm , e bude nutná v tí osv ta mezi pracovníky ve zdravotnictví, aby v d li:
a) o existenci materiálu typu bezp. list,
b) jaký je jeho význam - ochrana zdraví osob a ivotního prost edí,
c) kdy a v jakých p ípadech jim m e pomoci (viz kapitola . 3),
d) kde jej lze získat (viz kapitola . 11.5),
e) jak s ním pracovat, v etn

skute nosti, e m e bohuel obsahovat chyby i

nedostatky.
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P ipomenout je t eba pracovníky KHS, kte í s bezp. listy asi nejvíce pracují a kte í
mohou do jisté míry upozor ovat na p ípadné chyby a nedostatky.
Samoz ejm , e nezastupitelné je místo pracovník SZÚ CPL, kte í p ipomínkují bezp.
listy, podílí se na tvorb bezp. list , snaí se o osv tu mezi firmami (uvád jící L/P na trh
nebo do ob hu) a pracovníky KHS formou posudk , p ednáek, konzultací.

13. Záv r
Ú elem bezpe nostního listu je ochrana zdraví lidí a ivotního prost edí. M e se stát
cenným zdrojem informací pro pracovníky v r zných zdravotnických oborech v p ípad , e
bezpe nostní list bude kvalitn vypracován a zdravotníci o tomto zdroji informací budou
v d t, budou um t jej vyhledávat a v rámci moností informace z n j pouívat.
1) Zlepit kvalitu samotných bezp. list
- Vyjasnit stanovisko Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem ivotního
prost edí ohledn monosti provád ní kontrol bezp. list .
- Bezp. list je materiál zahrnující informace z r zných obor , a proto by monost kontroly
m ly mít dozorové orgány z r zných obor .
- Ze zdravotního hlediska pracovníci IP bezp. listy nekontrolují. Sou innost mezi KHS a
IP p i kontrole bezp. list nefunguje.
- P i úprav

chemického zákona (v r. 2007), doporu uji doplnit staronové pravomoci

pracovník KHS kontrolovat (p ípadn sankcionovat) bezp. listy, tak jak m li podle
prvního chemického zákona . 157/1998 Sb.
2) Zásadní pro zdravotníky je zachování monosti ur itého sb ru bezp. list a následného
p edávání na TIS. Nebo

TIS má p i poskytování informací léka m poskytující

zdravotní pé i své nezastupitelné místo.
3) Zlepit pov domí léka

z r zných obor o bezp. listu - p edevím kdy jej vyuít, jak jej

získat, co lze v n m najít, co lze od n j o ekávat, jak s ním pracovat - formou:
- lánku v odborném léka ském asopise,
- monost telefonické konzultace konkrétních p ípad s pracovníky SZÚ CPL (ji probíhá),
- za azení krátké p ednáky do p edatesta ní p ípravy u vybraných obor na IPVZ,
- zp ístupn ním této práce v elektronické form na internetových stránkách IPVZ.
4) Pokra ovat v inova ních kurzech v SZÚ pro krajské toxikology zdravotníky z KHS
ale i pracovníky ze zdravotních ústav a ostatní zájemce, na kterých bude za azováno
opakovan téma bezp. list (v etn konkrétních p íklad ).
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a náleitosti hláení prací s

azbestem a biologickými initeli.
31) Zákon . 120/2002 Sb., o podmínkách uvád ní biocidních p ípravk a ú inných látek na
trh ve zn ní zákona . 186/2004 Sb., zákona . 125/2005 Sb.
32) Zákon . 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n
n kterých dalích zákon ve zn ní zákona . 352/1999 Sb., ve zn ní zákona . 132/2000
Sb., ve zn ní zákona . 258/2000 Sb., ve zn ní zákona . 458/2000 Sb., ve zn ní zákona
. 185/2001 Sb., ve zn ní zákona . 320/2002 Sb.
33) Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon , ve zn ní zákona . 254/2001 Sb., zákona . 274/2001 Sb., zákona . 13/2002 Sb.,
zákona

. 76/2002 Sb., zákona

. 86/2002 Sb., zákona

. 120/2002 Sb., zákona

. 309/2002 Sb., zákona . 320/2002 Sb., v etn opravy tiskových chyb podle Sd lení
Ministerstva vnitra, uve ejn ném v ástce 141/2002 Sb. a v ástce 168/2002 Sb., zákona .
274/2003 Sb., zákona . 356/2003 Sb. , zákona . 362/2003 Sb., zákona . 167/2004 Sb.,
zákona

. 326/2004 Sb., zákona

. 562/2004 Sb., zákona

. 125/2005 Sb., zákona

. 253/2005 Sb., zákona . 381/2005 Sb., zákona . 392/2005 Sb., zákona . 444/2005 Sb.,
zákona

. 59/2006 Sb., zákona

. 74/2006 Sb., zákona

. 186/2006 Sb., zákona

. 189/2006 Sb., zákona . 222/2006 Sb., zákona . 264/2006 Sb., zákona . 342/2006 Sb.
34) Zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm n
n kterých zákon ve zn ní zákona . 186/2004 Sb., zákona . 125/2005 Sb., zákona
. 345/2005 Sb., zákona . 222/2006 Sb.
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P íloha . 1
Vzor bezpe nostního listu
Jedná se o nevypln nou ablonu bezpe nostního listu roz len nou podle vyhláky . 231/2004
Sb. v platném zn ní.
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BEZPE

NOSTNÍ LIST

podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

Datum vyhotovení v R:
Datum revize:

Bod . 1  Identifikace látky / p ípravku a výrobce / dovozce / první distributor
/distributor
1.1. Chemický název látky / obchodní název p ípravku:
1.1.1. Dalí názvy látky (synonyma)/p ípravku p ípadn kódy p ípravku:
1.2. Pouití látky / p ípravku:
1.3. Identifikace výrobce/ dovozce / prvního distributora / distributora:
1.3.1. Identifikace výrobce:
Jméno / obchodní firma:
Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
1.3.2. Identifikace dovozce / prvního distributora / distributora:
Jméno / obchodní firma:
Adresa:
Tel:
Fax:
E-mail:
1.4. Telefonní íslo pro mimo ádné situace:
1.4.1. Informace obecn poskytuje:
1.4.2. Informace p i ohroení ivota a zdraví (nap . o první i léka ské pomoci) poskytuje:
Telefon: nep etrit 224 91 92 93 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informa ní st edisko (TIS) - Klinika nemocí z povolání
Na Bojiti 1, 128 08 Praha 2
Bod
2.1.
2.2.
zn

. 2 - Informace o sloení látky / p ípravku
Chemická charakteristika p ípravku:
P ípravek obsahuje tyto nebezpe né látky (ve smyslu zákona . 356/2003 Sb. v platném
ní a látky se stanovenými hygienickými limity v pracovním ovzduí):

chemický název látky
/sloky

íslo CAS
íslo ES (EINECS)
íslo indexové

koncentrace/
rozsah v %

klasifikace
(symbol nebezpe nosti a R v ty)

2.3. Dalí informace: Plná zn ní R-v t vech komponent p ípravku jsou uvedena v bodu
. 16.
Bod . 3  Údaj o nebezpe nosti látky nebo p ípravku
P ípravek má/nemá charakter nebezpe ného p ípravku ve smyslu zákona . 356/2003
Sb. v platném zn ní
3.1. Nejzávan jí nep íznivé ú inky na zdraví lov ka p i pouívání látky/p ípravku:
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BEZPE

NOSTNÍ LIST

podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Nejzávan jí nep íznivé ú inky na ivotní prost edí p i pouívání látky/p ípravku:
Nejzávan jí nep íznivé ú inky z hlediska fyzikáln -chemických vlastností:
Dalí moná rizika / v etn nevhodného pouívání:
Dalí údaje:

Bod
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

. 4  Pokyny pro první pomoc
Veobecné pokyny:
P i nadýchání:
P i styku s k í:
P i zasaení o í:
P i poití:
Dalí údaje:

Bod
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

. 5 - Opat ení pro hasební zásah
Vhodná hasiva:
Nevhodná hasiva:
Zvlátní nebezpe í:
Zvlátní ochranné prost edky pro hasi e:
Dalí údaje:

Bod
6.1.
6.2.
6.3.

. 6  Opat ení v p ípad náhodného úniku
Preventivní opat ení pro ochranu osob:
Preventivní opat ení pro ochranu ivotního prost edí:
Doporu ené metody it ní a znekodn ní:

Bod . 7  Pokyny pro zacházení a skladování
7.1. Pokyny pro zacházení:
7.1.1. Preventivní opat ení pro bezpe né zacházení s látkou/p ípravkem:
7.1.2. Preventivní opat ení na ochranu ivotního prost edí:
7.1.3. Specifické poadavky:
7.2. Pokyny pro skladování:
7.2.1. Podmínky pro bezpe né skladování p ípravku:
7.2.2. Poadavky pro spole né skladování:
7.3. Specifické/á pouití:
Bod . 8 - Omezování expozice a ochrana osob
8.1. Expozi ní limity:
8.1.1. P ípravek obsahuje látky, pro n  jsou stanoveny následující p ípustné expozi ní
limity (PEL) a nejvyí p ípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduí:
chemický název
íslo CAS
obsah v %
v mg.m-3
PEL
NPK-P
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NOSTNÍ LIST

podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

8.1.2. Doporu ená metoda m ení látek v pracovním ovzduí:
8.1.3. Doporu ené postupy monitorování expozice osob (BET):
8.2. Technická opat ení (p ípadn jiná opat ení) na omezení expozice osob:
8.3. Osobní ochranné pracovní prost edky:
8.3.1. Ochrana dýchacích orgán :
8.3.2. Ochrana o í:
8.3.3. Ochrana rukou:
8.3.4. Ochrana k e (tj. ochrana celého t la):
8.3.5. Dalí údaje v etn veobecn hygienických:
8.4. Omezování expozice ivotního prost edí:
Bod
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.

. 9  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství (p i 200C):
Barva:
Zápach (v n ):
Hodnota pH :
Hodnota pH 1% roztoku (p i
Teplota (rozmezí teplot) tání:
Teplota (rozmezí teplot) varu:
Bod vzplanutí:
Ho lavost:
Samozápalnost:
Meze výbunosti (horní, dolní):
Oxida ní vlastnosti:
Tenze par:
Hustota:
(p i ...0C)
Rozpustnost(ve vod , v tucích):
Rozd lovací koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:
(p i ...0C)
Dalí údaje:

Bod
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

. 10  Informace o stabilit a reaktivit
Podmínky, za nich je výrobek stabilní:
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Látky a materiály, s nimi výrobek nesmí p ijít do styku:
Nebezpe né rozkladné produkty:

Bod . 11  Informace o toxikologických vlastnostech
11.1. Akutní toxicita :
11.1.1. p ípravku
mg.kg1
LD50 (p i poití = per os, potkan)
LD50 (dermáln , králík)
mg.kg1
LC50 (inhala n , potkan)
mg.m-3 /4 hod
11.1.2. komponent p ípravku
pro
.(sloku)
LD50 (p i poití = per os, potkan)
mg.kg1
LD50 (dermáln , králík)
mg.kg1
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NOSTNÍ LIST

podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

LC50 (inhala n , potkan)
mg.m-3 /4 hod
Sloky p ípravku mají/nemají narkotické ú inky.
11.2. Subchronická  chronická toxicita p ípravku i komponent:
11.3. Drádivost (odhad / netestováno):
koní drádivost:
o ní drádivost:
dýchací cesty (prach, páry, aerosol):
11.4. Senzibilizace:
11.5. Karcinogenita:
11.6. Mutagenita:
11.7. Toxicita pro reprodukci:
11.8. Zkuenosti u lov ka:
11.9. Provedení zkouek na zví atech:
11.10. Dalí údaje:
Bod . 12 - Ekologické informace o látce/p ípravku (p ípadn slokách p ípravku)
12.1. Ekotoxicita: p ípravek byl/nebyl ekotoxikol. testován, podle p edpis platných v R
sloky p ípravku nejsou klasifikovány jako nebezpe né pro ivotní prost edí
12.1.1 Akutní toxicita p ípravku pro vodní organismy:
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
IC50, 72 hod., asy (mg.l-1):
12.1.2. Akutní toxicita komponent p ípravku pro vodní organismy
pro
. (sloku)
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
IC50, 72 hod., asy (mg.l-1):
12.1.3. Toxicita pro ostatní prost edí:
12.2. Mobilita:
12.3. Perzistence a rozloitelnost :
12.4. Bioakumula ní potenciál:
12.5. Dalí údaje:
Bod
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

. 13  Pokyny pro odstra ování látky/p ípravku a obalu
Moná nebezpe í p i odstra ování:
Zp soby znekod ování látky/p ípravku:
Zp soby znekod ování kontaminovaného obalu:
Dalí údaje:
13.4.1. Za azení zbytk látky / p ípravku jako takové:
kód odpadu:
kategorie odpadu:
název druhu odpadu:
13.4.2. Za azení obalu látky / p ípravku:
kód odpadu:
kategorie odpadu:
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podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

název druhu odpadu:
Platné právní p edpisy týkající se oblasti odpad  jsou uvedeny v bodu . 15.
Bod . 14  Informace pro p epravu
14.1. P ípravek JE/NENÍ nebezpe ným zboím ve smyslu mezinárodních a národních
p edpis o doprav
14.2. Silni ní + elezni ní p eprava (ADR/RID):
íslo UN:
t ída nebezpe nosti:
obalová skupina:
Pojmenování p epravovaných látek/p edm t :
Výstraná tabule / ozna ení:
Poznámka:
14.3. Vnitrozemská vodní p eprava:
14.4. Námo ní p eprava:
14.5. Letecká p eprava:
14.6. Dalí údaje:
Bod . 15  Informace o právních p edpisech
15.1. P ípravek je ve smyslu zákona . 356/2003 Sb. v platném zn ní a p edpis
provád jících takto klasifikován:

jej

15.1.1. Ozna ování  výstraný symbol nebezpe í (grafické, písmenné a slovní vyjád ení)
podle §5 a p ílohy . 4 vyhláky . 232/2004 Sb. v platném zn ní
15.1.2. Chemický název nebezpe né látky nebo nebezpe ných látek obsaených
v p ípravku (chemické názvy nebezp. látek, jejich obsah zap í i uje, e p ípravek je
klasifikován jako nebezpe ný):
15.1.3. Standardní v ty ozna ující specif. rizikovost - R-v ty (úplné zn ní) (podle p ílohy
. 5 vyhláky . 232/2004 Sb. v platném zn ní):
R
.
15.1.4. Standardní pokyny pro bezpe né zacházení - S-v ty (úplné zn ní): (podle p ílohy
. 6 vyhláky . 232/2004 Sb. v platném zn ní):
S ........................
15.1.5. íslo ES:
15.1.6. Hmotnost nebo objem (jde-li o p ípravky ur ené k prodeji spot ebiteli):
15.2. Povinné ozna ení podle p ílohy . 10 vyhláky . 232/2004 Sb. v platném zn ní:
15.2.1. Jiné významné ozna ení (nap . podle vyhláky . 221/2004 Sb. v platném zn ní):
15.2.2. Dodatkové ozna ení pro aerosolová balení (podle na ízení vlády . 194/2001 Sb.).:
15.3. Právní p edpisy: v atesta ní práci uvedeny ve zkrácené form pouze pro ilustraci
chemický zákon a vybrané provád cí p edpisy
zákon . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích v platném zn ní
+ jeho provád cí p edpisy
ochrana zdraví p i práci

zákon . 20/1966 Sb., o pé i o zdraví lidu, v platném zn ní
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podle vyhláky . 231/2004 Sb. v platném zn ní
název p ípravku:

strana/ po et str.

zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon v platném zn ní
zákon . 65/1965 Sb., zákoník práce v platném zn ní (platnost do 1.1.2007)
zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce (platnost od 1.1.2007)
zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují dalí poadavky bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajit ní bezpe nosti a ochrany
zdraví p i innosti nebo poskytování slueb mimo pracovn právní vztahy (platnost
od 1.1.2007)
+ jejich provád cí p edpisy vztahující se k problematice
odpady
zákon . . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalích zákon v platném
zn ní
+ jeho provád cí p edpisy vztahující se k problematice
doprava
vyhláka MZV . 64/1987 Sb., o Evropské dohod o mezinárodní silni ní p eprav
nebezpe ných v cí (ADR) v platném zn ní.
+ dalí platné p edpisy vztahující se k problematice
dalí p edpisy týkající se nap . ochrany ovzduí nebo p ípadn i poární p edpisy
Bod . 16 - Dalí informace
16.1. Vysv tlivky týkající se R v t uvedených v bodu . 2 tohoto bezp. listu:
16.2. Informace d leité z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví lov ka: (nap . pokyny pro
kolení, doporu ené pouití p ípravku, doporu ení omezení pouití p ípravku)
16.3. Informace o kontaktním míst pro poskytování informací:
16.4. Informace o zdrojích údaj pouitých p i sestavování bezpe nostního listu (nap .
bezpe nostní listy sloek, databáze, literatura ):
16.5. P idané nebo upravené informace (v porovnání s minulou verzí bezp. listu):
Prohláení: Bezpe nostní list obsahuje údaje pot ebné pro zajit ní bezpe nosti a ochrany
zdraví p i práci a ochrany ivotního prost edí. Uvedené údaje odpovídají sou asnému stavu
v domostí a zkueností a jsou v souladu s platnými právními p edpisy. Nemohou být
povaovány za záruku vhodnosti a pouitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.
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P íloha . 2
Výstrané symboly nebezpe í a písmenná ozna ené nebezpe ných vlastností
P evzato p ílohy . 4 k vyhláce . 232/2004 Sb. v platném zn ní. (29)
Výstrané symboly jsou pouívány povinn na obalech/títcích NL/NP a mohou být i
v grafické form uvedeny v bezp. listu bod . 15.
Písmenná ozna ení se pouívají v bezp. listech, technických materiálech, právních
p edpisech, vude kde se pro vyjád ení nebezpe né vlastnosti nepouije výstraný symbol.

Vysoce toxický (T+)

Toxický (T)

Zdraví kodlivý (Xn)

íravý (C)

Drádivý (Xi)

Senzibilizující (Xn nebo Xi)

Toxický
Zdraví kodlivý
pouití pro: karcinogeny, mutageny, látky/p ípravky toxické pro reprodukci
kategorie 1 + 2
kategorie 3
(písmenná ozna ení T nebo Xn se nov nepouívají, místo toho - karc. kat. 1 a pod.)

Extrémn ho lavý (F+)

Vysoce ho lavý (F)

Výbuný (E)

Oxidující (O)

Nebezpe ný pro ivotní prost edí (N nebo bez symbolu)
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jen Ho lavý  bez symbolu

P íloha . 3
P íklady standardních v t ozna ující specifickou rizikovost  R v ty
Úplný seznam platných standardních v t ozna ující specifickou rizikovost (R v t)
jednoduchých i kombinovaných je uveden p íloze . 5 k vyhláce . 232/2004 Sb. v platném
zn ní. (29) Seznam vychází ze sm rnice ES.
Do p ílohy atesta ní práce jsou vybrány v ty ozna ující moná zdravotní rizika.
R 20 Zdraví kodlivý p i vdechování
R 21 Zdraví kodlivý p i styku s k í
R 22 Zdraví kodlivý p i poití
R 23 Toxický p i vdechování
R 24 Toxický p i styku s k í
R 25 Toxický p i poití
R 26 Vysoce toxický p i vdechování
R 27 Vysoce toxický p i styku s k í
R 28 Vysoce toxický p i poití
R 33 Nebezpe í kumulativních ú ink
R 34 Zp sobuje poleptání
R 35 Zp sobuje t ké poleptání
R 36 Drádí o i
R 37 Drádí dýchací orgány
R 38 Drádí k i
R 39 Nebezpe í velmi váných nevratných ú ink
R 40 Podez ení na karcinogenní ú inky
R 41 Nebezpe í váného pokození o í
R 42 M e vyvolat senzibilizaci p i vdechování
R 43 M e vyvolat senzibilizaci p i styku s k í
R 45 M e vyvolat rakovinu
R 46 M e vyvolat pokození d di ných vlastností
R 48 P i dlouhodobé expozici nebezpe í váného pokození zdraví
R 49 M e vyvolat rakovinu p i vdechování
R 60 M e pokodit reproduk ní schopnost
R 61 M e pokodit plod v t le matky
R 62 Moné nebezpe í pokození reproduk ní schopnosti
R 63 Moné nebezpe í pokození plodu v t le matky
R 64 M e pokodit kojené dít
R 65 Zdraví kodlivý: p i poití m e vyvolat pokození plic
R 66 Opakovaná expozice m e zp sobit vysuení nebo popraskání k e
R 67 Vdechování par m e zp sobit ospalost a závrat
R 68 Moné nebezpe í nevratných ú ink
+ jejich kombinace typu R 36/38 Drádí o i a k i
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P íloha . 4
P íklady standardních pokyn pro bezpe né zacházení  S v ty
Úplný seznam platných standardních pokyn pro bezpe né zacházení (S v t) jednoduchých i
kombinovaných je uveden p íloze . 6 k vyhláce . 232/2004 Sb. v platném zn ní. (29)
Seznam vychází ze sm rnice ES.
Do p ílohy atesta ní práce jsou vybrány v ty nej ast ji pouívané k ochran zdraví lov ka.
S 1 Uchovávejte uzam ené
S 2 Uchovávejte mimo dosah d tí
S 20 Nejezte a nepijte p i pouívání
S 21 Neku te p i pouívání
S 22 Nevdechujte prach
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (p ísluný výraz specifikuje výrobce)
S 24 Zamezte styku s k í
S 25 Zamezte styku s o ima
S 26 P i zasaení o í okamit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc
S 27 Okamit odlote vekeré kontaminované oble ení
S 28 P i styku s k í okamit omyjte velkým mnostvím vody.... (vhodnou kapalinu
specifikuje výrobce)
S 36 Pouívejte vhodný ochranný od v
S 37 Pouívejte vhodné ochranné rukavice
S 38 V p ípad nedostate ného v trání pouívejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích
orgán
S 39 Pouívejte osobní ochranné prost edky pro o i a obli ej
S 41 V p ípad poáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy
S 42 P i fumigaci nebo rozpraování pouívejte vhodný ochranný prost edek k ochran
dýchacích orgán (specifikaci uvede výrobce)
S 43 V p ípad poáru pouijte ... (uve te zde konkrétní typ hasicího za ízení. Pokud zvyuje
riziko voda, p ipojte "Nikdy nepouívat vodu")
S 45 V p ípad nehody nebo necítíte-li se dob e okamit vyhledejte léka skou pomoc (je-li
mono, ukate toto ozna ení)
S 46 P i poití okamit vyhledejte léka skou pomoc a ukate tento obal nebo ozna ení
S 51 Pouívejte pouze v dob e v traných prostorách
S 62 P i poití nevyvolávejte zvracení: okamit vyhledejte léka skou pomoc a ukate tento
obal nebo ozna ení
S 63 V p ípad nehody p i vdechnutí p eneste postieného na erstvý vzduch a ponechte jej v
klidu
S 64 P i poití vypláchn te ústa velkým mnostvím vody (pouze je-li postiený p i v domí)
+ jejich kombinace typu S 24/25 Zamezte styku s k í a o ima
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P íloha . 5
DOTAZNÍK  pro pracovníky Krajských hygienických stanic
Váené kolegyn , váení kolegové,
ráda bych Vás poádala o vypln ní dotazníku, týkající se Vaich zkueností z KHS a ZÚ
s bezpe nostním listem. Výsledky dotazníku budou sou ástí atesta ní práce na IPVZ.
Výsledky budou vdy uvád ny za skupinu, nikoli individuáln . Dotazník je anonymní.
Dr. Z. Trávní ková (SZÚ)
D kuji za vypln ní.
1) V hygienické slub (mín no p ed i po rozd lení na KHS a ZÚ) pracuji ji ............... let,
t. . na odd lení .........................................................................................................
2) Problematikou chem. látek a p ípravk se zabývám asi ............................. let.
3) S problematikou chemic. látek a p ípravk se setkávám:
- tém

denn (je to hlavní nápl mé práce)

- jen po ur itou ást své pracovní doby (je to asi ............... % z mé pracovní doby)
- zcela výjime n (zabývám se p edevím.........................................................................)
4) P i své práci, týkající se chem. látek a p ípravk se zabývám zejména (heslovit vypsat
hlavní innosti)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5) S bezpe nostním listem jsem se poprvé setkal(a) asi v r. ....................................................
..............................................................................................................................................
(Pro p ipomenutí první chemický zákon vyel v r. 1998, první vyhláka o bezp. listu v r.
1999, nový nyní platný chem. zákon vyel v r. 2003.)
6) Bezp. listy (jakékoli provenience) p i své práci pouívám - kdy + p i jaké práci (vypsat
heslovit i více moností).....................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7) S bezp. listy se setkávám  jak asto ......................................................................................
(nap . denn , 1-2x týdn , 1-2x m sí n , 1-2x tvrtletí, 1-2x ro n , nesetkávám, lze pouít
i jinou frekvenci pro odpov )
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8) Bezp. list obvykle získávám/dostávám (od koho / jak) ..........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
9) Bezp. listy p i mé práci mi (vybrat +d vod)
velmi pomáhají / ob as pomáhají / spíe nepomáhají / nedovedu posoudit
d vod
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
10) Strukturu a náleitosti bezp. listu znám:
perfektn / v tinu znám / znám jen body, které pot ebuji, které ........... / pouze velmi
málo / neznám
11) Kterých bod (kapitol) v bezp. listu si vímám nejvíc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12) Kterých bod (kapitol) v bezp. listu si tém

neznám body z pam ti

v bec nevímám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

neznám body z pam ti

13) Nejv tí problém u získaných/p edloených bezp. list vidím v ................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
14) Zhodno te vlastními slovy Vae zkuenosti s následující body bezp. listu (sta í heslovit ):
2 (sloení ) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4 (1. pomoc) ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8 (omezování expozice + PEL) ...........................................................................................
..............................................................................................................................................
11 (toxikol. informace) .......................................................................................................
..............................................................................................................................................
15 (p edpisy) .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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pouíváte-li asto i jiné body tak i tyto ...............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
15) Setkávám se p i své práci s bezp. listy s r znou klasifikací pro stejnou látku (u tée nebo u
r zných firem).
ano / ne / nevím
jak to eím .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
16) M osobn d lá p i práci s bezp. listem nejv tí problémy...................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(nap íklad: vyznat se v n m, nevypln ní údaje, konkrétn bod ..., vzájemné rozpory v bezp.
listu, monost ov ení toxikol. údaj , neúplná informace o sloení, hygienické limity (TWA,
MAK....), ov ení klasifikace chem. látek, jiné  jaké...)

17) Pokládáte za vhodné, aby orgány ochrany ve ejného zdraví m ly v tí monost
bezpe nostní listy kontrolovat
ano / ne / nevím
pro .....................................................................................................................................
......

...............................................................................................................................

18) Uvítal(a) bych k bezp. listu pro KHS/ZÚ (vybrat i více moností, p ípadn dopsat vlastní
variantu)
lánek v asopise

p íru ku pro KHS + ZÚ

monost tel/e-mail konzultace v p ípad nutnosti
dalí

p ednáku na 1-2 hod nebo na celý den
nic nepot ebuji

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
19) Místo na p ipomínky

i post ehy k bezp. list m, které nebyly ve výe uvedených

otázkách. .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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P íloha . 6
DOTAZNÍK  pro pracovníky Krajských hygienických stanic - výsledky
Otázka . 1: Odborníci v oslovené skupin pracují (k dubnu 2006) v hygienické slub
pr m rn 17 let (rozp tí 1,5-40 let) a nyní prakticky vichni na odd lení hygieny práce
(pouze jedna osoba uvedla p ímo odd. toxikologie).
Otázka . 2: Chemickými látkami se zabývají pr m rn 14,5 let (rozp tí 1,5-46 let).
Otázka

. 3: Asi t etina dotázaných (9 respondent ) zatrhla, e se s problematikou

chemických látek/p ípravk

a nakládání s nimi setkává denn . Ostatní dv

t etiny

dotázaných se touto problematikou nezabývají sice denn (19 respondent ), ale v pr m ru
asi 30% ze své pracovní doby.
Otázka . 4: S chemickými látkami a p ípravky se setkávají p i:
a) státním dozoru, kontrole pracovi (25x),
b) posuzování pravidel pro nakládání (23x),
c) zkoukách odborné zp sobilosti pro nakládání (s T+) (16x),
d) kontrolní innost  havárie (9x),
e) kategorizaci prací (7x),
f) dalí

innosti: preventivní dozor, nové technologie, et ení nemoci z povolání,

problematika ochrany rostlin, DDD, hodnocení rizika, posuzování vlivu na ivotní
prost edí, schvalování bezpe nostních zpráv
Otázka . 5: S bezp. listem se ást z nich (6x) setkala jet p ed r. 1998, tj. p edtím ne u nás
vyel první eský chemický zákon. Dohromady pak více ne polovina (17x) se jich setkala
s bezp. listem p ed nebo b hem r. 1999 (v r. 1999 vyla první vyhláka týkající se bezp.
listu). Pouze 11 respondent

uvedlo postupn

roky 2000-2004, v tinou se jednalo

o pracovníky s kratí praxí.
Otázka . 6: P i své práci pracovníci KHS bezp. listy pouívají:
a) p i dozoru v podnicích,
b) p i schvalování pravidel pro nakládání s chemickými látkami (podle § 44a zákona
. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví v platném zn ní),
c) p i vyjad ování se ke kategorizaci prací (podle vyhl. . 432/2003 Sb.),
d) p i et ení pro podez ení na nemoc z povolání,
e) mén

asto pak bylo uvád no vyuití bezp. listu jako základního informa ního zdroje

o chemikáliích, posuzování nových technologií, v rámci stavebního ízení, hodnocení rizik,
spolupráce s odd lením DDD, problematika ochrany rostlin, p i zkouení odborné
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zp sobilosti pro nakládání s látkami vysoce toxickými, vyuití pro vlastní vzd lávání ale i
p ednákovou innost.
Otázka . 7: S bezp. listy se nyní v tina dotázaných (24x) setkává kadý týden (n kte í i
vícekrát v týdnu), jen 4 uvedli variantu 1-2x/m síc.
Otázka . 8: Bezp. listy v tinou získávají p ímo u firem, ke kterým jdou na kontrolu, nebo
od kterých dostávají k vyjád ení pravidla pro nakládání s chemickými látkami, p ípadn
z internetu.
Otázka . 9: Polovina dotázaných (14x) vybrala monost, e jim bezp. listy v jejich práci
velmi pomáhají, druhá zhruba polovina (13x) zatrhla monost ob as pomáhají, pouze
jednou byla varianta spíe nepomáhají.
Otázka . 10: Strukturu bezp. listu znám  vybrali: perfektn  (2x), v tinu znám (18x),
jen body pot ebné (7x), pouze málo (1x).
Otázka . 11: Body v bezp. listu, kterých si vímají nejvíce, jsou . 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15.
(Vechny byly zatreny nejmén 14x, tj. polovinou dotázaných.)
Otázka . 12: Body v bezp. listu, kterých si vímají nejmén , jsou . 5 a 14. (Byly zatreny
nejmén 10x.)

ást respondent tuto otázku vynechala, nebo vyuila monou odpov



neznám vechny body z pam ti.
Otázka . 13: Na dotaz: Nejv tí problém u získaných/p edloených bezp. list vidí v
odpov d li:
a) kvalit - hrubé chyby, rozpory, neúplnost,
b) vypracován podle jiné legislativy ( asté u p eklad ), chyby v p ekladu, neodborné
p eklady bez zapracování eských specifik,
c) problémy s chemickým sloení u p ípravk , chybná klasifikace sloek a následn i
celého p ípravku,
d) patná kvalita bodu . 4  první pomoci v bezp. listech,
f) odlinosti r zných verzí tého bezp. listu, problémy s aktualizací, zastaralé,
g) nemonost ú inné nápravy,
h) dalí: ada nep esností, nep ehledné, nejasný bod . 1 (kdo je výrobce, dovozce

),

osobní ochranné pracovní prost edky.
Otázka . 14: Zhodno te vlastními slovy Vae zkuenosti s následujícími body bezp. listu:
Pracovníci KHS uvádí, e se setkávají jak s bezp. listy, které jsou v po ádku, tak s listy, kde
jsou zna né nedostatky (nap . v bodu . 2 chybí hlavní komponenty nebo není procentuální
sloení nebo neúplné údaje, v bod . 8 cizí hygienické imity).
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Otázka . 15: Setkání s r znou klasifikací pro stejnou látku v bezp. listech - odpov di: ano
(15x), ne (8x), nevím (3x), zbytek varianta ob as.
Otázka . 16: M osobn d lá p i práci s bezp. listem nejv tí problémy - nej ast ji se
objevila monost neúplné i chybné údaje, mén

asto dostupnost (jen 4x).

Otázka . 17: Pokládáte za vhodné, aby orgány ochrany ve ejného zdraví m ly v tí
monost bezpe nostní listy kontrolovat - odpov di: ano (17x), ne (8x) nevím (3x)
V p ípad , e byla vybrána monost ne nebo nevím byla n kolikrát dopsána
poznámka, e by se to m lo kontrolovat centráln MZ.
Otázka . 18: Uvítal(a) bych k bezp. listu pro KHS:
a) p íru ku pro KHS (16x),
b) monost tel/e-mail konzultace (14x),
c) p ípadn

lánek v asopise nebo jiný písemný materiál,

d) p ednáku, funk ní databáze.
Otázka . 19: V tinou z stala nevypln na.
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