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Souhrn
Expoziční limity nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí jsou důležitým
nástrojem pro hodnocení rizika a cenou informací týkající se bezpečnosti a zdraví při prácí.
Cílem předkládané atestační práce bylo udělat přehled o tom, kdo stanovuje expoziční limity
v jednotlivých státech Evropského společenství, kde je možné je nalézt, pokusit se zjistit, jaký je
legislativní postup při jejich stanovení, případně zda existují a jakou mají náplň práce pracovní
skupiny pro expoziční limity. A konečně navrhnout doporučení pro praxi v ČR.
Klíčová slova: expoziční limity v pracovním prostředí, přípustný expoziční limit (PEL), nejvyšší
přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P),

Summary
Occupational exposure limits for hazardous substances represent an important tool for risk
assessment and valuable information for occupational safety and health activities.
The thesis had three main objectives: present a review of current legislative procedures for
setting occupational exposure limits in individual EU Members States and make recommendation
for the practice in CR.
Key words: occupational exposure limits (OELs), Permissible Exposure Limits (PELs), Short
Term Exposure Limit (STEL),
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A

SEZNAM ZKRATEK

ACGIH

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA)

BET

biologický expoziční test

BLVs

Biological Limit Values = biologický expoziční test v ČR (BET)

BOELV(s)

Binding Occupational Exposure Limit Value(s) = závazné expoziční limitní
hodnoty v pracovním prostředí

CAS

Chemical Abstract Services – jedinečné identifikační číslo pro CHL

CL(s)

Ceiling limit(s) – stropní limit

CMR

látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci

CPL SZÚ

Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu

DECOS

Dutch Expert Committee on Occupational Standards

EINECS

European INventory of Existing Commercial chemical Substances = Seznam
obchodovaných chemických látek v ES

ES

Evropské společenství

HBEL(s)

Health-based exposure limit(s)

CHL

Chemická látka

IARC

International Agency for Research on Cancer = Mezinárodní organizace pro
výzkum rakoviny

ILO

International labor organisation = Mezinárodní organizace práce

IOELV(s)

Indicative Occupational Exposure Limit Values = směrné limitní hodnoty

LD50

střední smrtelná dávka (statisticky vypočtená hodnota, která pravděpodobně
způsobí za definovanou dobu smrt 50 % jedinců, kterým byla podána.

LO(A)EL

Lowest Observed (Adverse) Effect Level = nejnižší hladina, při níž je pozorován
(nepříznivý) účinek

NEG

The Nordic Expert Group = pracovní skupina severských států

NIOSH

National Institute of Occupational Safety and Health (USA)

NO(A)EL

No Observed (Adverse) Effect Level = nejvyšší hladina, při níž není pozorován
žádný (nepříznivý) účinek

NPK-P

Nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním prostředí

OEL(s)

Occupational Exposure Limit(s) = expoziční limit(y) v pracovním prostředí

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development = Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj

OHS

Occupational Health and Safety = bezpečnost a ochrana zdraví a při práci

OSHA

Occupational Safety and Health Agency

PEL, PEL(s)

Permissible Exposure Limit(s) = Přípustný(é) expoziční limit(y)

RD50

50% pokles frekvence dýchání
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RTECS

Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

SCOEL

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits = vědecký výbor pro
expoziční limity (CHL) v pracovním prostředí

STEL

Short-Term Exposure Limit = krátkodobý expoziční limit (= NPK-P v ČR)

TLV(s)

Threshold Limit Value(s) = prahová(é) limitní hodnota(y)

TRGS

Technische Regeln für Gefahrstoffe = technická pravidla pro nebezpečné látky

TWA

Time-Weighted Average = časově vážený průměr

SEZNAM ZKRATEK NĚKTERÝCH OELs
AFS

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling

OELs Švédsko

GWBB

Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (vlámsky)

OELs Belgie

HTP-arvot haitalliseksi tunnetut pitoisuudet

OELs Finsko

MAC

Maximum Permissible Concentration

OELs Irsko

MAC

Values Maximaal Aanvaarde Concentraties

OELs Holandsko

MAK

Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MEL

Maximum Exposure Limit

TRK(s)

Technische Richtkonzentration(en)

VL

Valeurs limites d’exposition professionnelle

OELs Francie

VLA

Valore Límite Ambientales

OELs Španělsko

VLA-EC

Valor Límite Ambiental Exposicíon de Corta Duracíon (STEL) OELs Španělsko

VLA-ED

Valor Límite Ambiental Exposicíon Diaria (PEL)

OELs Španělsko

VLB

Valores Límite Biológico

BET Španělsko

VLE

Valores limite de exposição profissional

OELs Portugalsko

VLEP

Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle (francouzky)

OELs Belgie

OELs Německo, Rakousko
OELs Velká Británie
OELs Německo, Rakousko
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ÚVOD A CÍL PRÁCE
Zvolila jsem si téma, které je mým, dalo by se říci, denním chlebíčkem a o kterém jsem
přesvědčena, že v oblasti prevence pracovníků před nežádoucími vlivy chemických látek na zdraví
je v pracovního lékařství jedním z nejdůležitějších. Vzhledem k tomu, že mám určitý přehled v této
oblasti, rozhodla jsem se, že jednak zapracuji do písemné podoby to, co znám a zároveň si doplním
informace tam, kde mi chybí, a které budu moci využít při své práci. Z analýzy jednotlivých údajů
se případně pokusím navrhnout optimální postup pro rozhodování v oblasti přípustných expozičních
limitů chemických látek (dále jen „CHL“) v pracovním prostředí.
Informace o expozičních limitech pro jednotlivé látky v pracovním prostředí nejen Evropy, ale
z celého světa, získávám především z databází, které Centrum pracovního lékařství Státního
zdravotního ústavu (dále CPL SZÚ) pravidelně kupuje. Bohužel nejsou pravidelně aktualizovány a
jsou omezené, týkají se především států západní Evropy a severní Ameriky. Domnívala jsem se, že
získat informace „v době internetu“ o tom, kdo stanovuje limity v jednotlivých státech Evropských
společenství (dále ES), kde je lze získat a jaké jsou legislativní postupy při jejich stanovení
v jednotlivých státech ES, nebude složité. Bohužel jazyková bariera mi neumožnila uskutečnit cíl,
jak jsem si představovala. Řada států ES, pokud jsem informaci našla, zveřejnila ji jen v národním
jazyce; týkalo se to především nových států přistoupivších k ES po roce 2004.
Chtěla bych upozornit, že každý stát při doporučení expozičního limitu vycházel z různých
zkušeností a filosofie definic expozičních limitů (dále „OELs“ - Occupational Exposure Limits) se
liší. Na jednom pólu je vidět vliv USA, který definuje OEL jako koncentraci látky, o které se
předpokládá, že téměř u všech pracovníků, kteří jsou jí opakovaně každodenně exponováni
nezpůsobí nepříznivý dlouhodobý účinek na zdraví. A na druhém pólu lotyšský přístup, který limity
doporučuje na základě jakýchkoliv detekovatelných změn i když jsou velmi malé a reverzibilní, i
když přitom jak ekonomické, tak i technické možnosti dosáhnout vyhovujících limitů jsou nereálné
– „Instead, the limits appear to serve more as idealized goals rather than limits which manufacturers
are legally bound or morally committed to achieve.“(11)
U řady států se objevuje nový způsob hodnocení – stanovují Health-based exposure limit(s) (dále
HBEL(s)), což je vypočtená hodnota předpokládající vznik rakoviny u 1/10000 a 1/1000000
jedinců. Tento pojem zavedlo Santa Clara Centrum for Occupational Safety and Health.
Sledování trendu změn limitních hodnot pro jednotlivé látky za posledních 25 let v jednotlivých
státech ukazuje na přibližování (zužování) těchto mezních hranic. Největší rozdíly mezi hodnotami
jsou u rozpouštědel, kde kritický účinek stále ještě řada států nebere v úvahu.
Filosofie a přístup pro stanovování expozičních limitů jsou diskutovány na různých stupních a
na celém světě, ale to je téma pro další práci.

7

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce v posledním platném znění (91) definoval v odstavci (1)
§ 134c povinnosti zaměstnavatelů takto: „Pokud se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují
rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru a
při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot
postupovat podle zvláštních právních předpisů.“ V odst. (7) stejného paragrafu je zmocnění, že
vláda stanoví nařízením rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity,
způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance.
Tento zákoník práce pozbyl účinnosti k 31. prosince 2006.
Od 1. 1. 2007 vstoupily v účinnost dva nové právní předpisy: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce (89) a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.) (90)
Technické otázky bývalého zákoníku práce byly přesunuty do zákona č. 309/2006 Sb., např.
výše zmíněný § 134c bývalého zákoníku práce odpovídá § 7 zákona č. 309/2006 Sb. a byl jen mírně
pozměněn: „Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel
povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce,
měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň
omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je povinen postupovat podle zvláštních právních předpisů.“
Tímto zvláštním předpisem je nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb. (45)
(dále jen „nařízení vlády“). A toto nařízení vlády bude platit do vydání nového prováděcího
předpisu k zákonům č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb., který se připravuje a předpokládá se, že
vyjde ve Sbírce zákonů na jaře 2008.
Odst. (1) § 14 tohoto nařízení vlády s nadpisem Hodnocení zdravotního rizika chemických
faktorů a prachu vyjmenovává, co je nutné sledovat, jsou-li zaměstnanci při práci vystaveni
účinkům chemických látek nebo prachu, což znamená např. zjistit jejich přítomnost a jejich
nebezpečné vlastnosti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců, zjistit úroveň, typ a trvání
expozice a využit údaje o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných
koncentracích apod. Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace pro chemické
látky v pracovním prostředí jsou definovány ve stejném paragrafu v odst. (2) a (3) takto:
„Přípustné expoziční limity (dále PEL) jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací
plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí
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vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní
pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti.“
„Nejvyšší přípustné koncentrace (dále NPK-P) chemických látek v pracovním ovzduší jsou
koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny
vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního ovzduší
porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr
koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut.“
V návrhu nového nařízení vlády jsou navrženy nové definice: „Přípustný expoziční limit
chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo
aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven
zaměstnanec v osmihodinové směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní
pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný
expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje
20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu.“
„Nejvyšší přípustná koncentrace je koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec
v žádném úseku směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení
pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově
vážený průměr koncentrací této látky po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací
smí být během osmihodinové směny nejvýše čtyři, v nejméně hodinových intervalech.“
Nejvyšší přípustné koncentrace a přípustné expoziční limity chemických látek, jakož i zásady
pro stanovení přípustných expozičních limitů směsí chemických látek a dále základní zásady
hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v pracovním ovzduší jsou upraveny
v příloze č. 2 nařízení.
Nutné je zde zmínit i právní předpis, který se týká limitních hodnot ukazatelů biologických
expozičních testů (dále „BET“), i když tyto limity nejsou v našem právním řádu součástí nařízení,
řada států je má jako součást svého právního předpisu týkajícího se OEL a i některé pracovní
skupiny pro OELs jednotlivých států ES mají ve své náplni zabývat se i BET.
BET jsou definovány v § 4 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s
azbestem a biologickými činiteli a limitní hodnoty biologických expozičních testů. (82) jsou přílohou
č. 1. této vyhlášky. Definice BET je tato: „Biologické expoziční testy jsou jedním z prostředků
hodnocení expozice skupin osob nebo jednotlivých osob chemickým látkám na základě stanovení
vhodných ukazatelů ve vzorcích biologického materiálu, odebraného exponovaným osobám ve
vhodnou dobu“.
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HISTORIE EXPOZIČNÍCH LIMITŮ V PRACOVNÍM
P R O S T Ř E D Í (O E L s ) V E S V Ě T Ě
První expoziční limit pro pracovní prostředí byl navržen v roce 1883 Maxem Gruberem (7) z
Institutu hygieny v Mnichově pro oxid uhelnatý. Hranici, která ještě nezpůsobuje poškození zdraví
vypočítal na 200 ppm (175 mg/m3), tato hodnota byla pak v roce 1886 (17) přijata jako první
expoziční limit na světě. Pro srovnání nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním prostředí (dále
NPK-P) v ČR podle nařízení vlády je 150 mg/m3, tedy hodnota velmi podobná.
Ve stejném institutu prováděli řadu pokusů na zvířatech, aby stanovili pracovní limity a nejprve
se zaměřili na čpavek a kyselinu chlorovodíkovou. (39), (37) Zprávy o akutních účincích CHL na
zvířata, s cílem stanovit limity u vybraných chemických látek, byly publikovány průběžně až do
roku 1912, kdy Kobert (34) vydal úplný přehled dřívějších prací o chlorovaných uhlovodících a
navrhl akutní expoziční limit pro 20 látek.
Expoziční limit pro prach SiO2 byl stanoven již v roce 1916 (11) sice v USA, ale ze sledování
zdravotního stavu horníků ve zlatých dolech v Jihoafrické republice, kde byl vysoký obsah křemene
a které patřily americké společnosti. V roce 1921 vydává důlní úřad USA doporučené limity pro 33
látek založené na krátkodobých studiích na zvířatech (Fieldner, Katz a Kenney 1921). (19)
První limit založený na chronickým účincích byl stanoven pro benzen. Doporučila ho v roce
1926 Národní bezpečnostní rada USA (NSC - US). (46)
V roce 1927 vychází v USA souhrnný seznam 27 látek, pro které byly doporučeny limity (52) a
o rok později je seznam novelizován a má 37 látek, autoři srovnávají fyziologické odpovědi v 5
hladinách. (51)
V roce 1930 vydává ministerstvo práce SSSR svůj první seznam expozičních limitů pro 30
látek. (92)
Německo (Lehmann a Flury) (38) v roce 1938 publikují seznam asi se 100 OELs.
První návrh maximálně přípustných koncentrací (Maximum Allowable Concentrations - MAC)
v USA byl připraven v roce 1939, byl však vydán až v roce 1945 (7) pro 63 látek. V roce 1941 je
stanoven v USA první legální limit pro oxid uhelnatý 100 ppm tj. 58 let po německém. A v roce
1947 kongres amerických průmyslových hygieniků (the American Conference of Governmental
Industrial Hygienists – (dále jen ACGIH) (54), (11) vydává na základě konsenzu prahové limitní
hodnoty (Threshold Limit Values - TLVs) pro chemické látky pro 131 toxických látek a plynů a 13
minerálních prachů. Výbor pro prahové limitní hodnoty ACGIH (Threshold Limit Values for
Chemical Substances - TLV®-Committee) byl založen v roce 1941, pravidelně vydává
brožuru jejíž součástí jsou i expoziční limity v tištěné podobě a v současné době i elektronicky jako
databázi (9) jejíž součástí jsou expoziční limity některých dalších států. Řada států přejala jako své
první limity seznam ACGIH a později přijala revizí seznam vlastní. Některé státy – především
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rozvojové - nemají vlastní limity a přejímají i v současnosti limity ACGIH. Odhaduje se, že OELs
ACGIH, se aplikuje v současnosti na pracoviště asi s 1 miliardou pracovníků.
Na začátku 50. let minulého století přijímá několik států (21), (23) své expoziční limity pro pracovní
prostředí. Mezi ně se zařadilo i Československo.
Ale až v roce 1977 se konference Mezinárodní organizace práce (86) zmiňuje o OELs a definuje
expoziční limit, jako „Koncentraci nebezpečné látky v pracovním ovzduší, která obvykle (pokud
bude dodržována) nezpůsobí poškození zdraví při dlouhodobé pracovní expozici trvající 8-10 hod.
denně tj. 40 hodin týdně“ a vydává metody pro stanovení. (85)
Přehled různých OELs ve světě vydává v roce 1987 Cook (8) pod názvem Occupational Exposure
Limits-Worldwide. Řada článků popisuje porovnání limitů ve světě se svými limity. (1), (2), (4), (6), (11),
(21), (31), (32), (37), (40), (43), (75), (76), (77), (78), (81)

(32) Jednotlivé informace z těchto článků jsou použity

v přehledu o jednotlivých státech. Vincent (1998) ve svém článku International Occupational
Exposure Standards: A Review and Commentary (81) porovnává OELs asi z 50 států.
V současné době lze nalézt OELs různých států jako součást některých databází (např. RTECS),
nebo existují samostatné databáze pouze pro OELs. Jsou to databáze jednak volně dostupné na
internetu, příkladem je velice kvalitní databáze GESTIS International limit values for chemical
agents (22), kterou zveřejňuje na svých www stránkách BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut
für Arbeitsschutz, Sankt Augustin, SRN). Komerční databáze nabízí ACGIH 2007 jako,
Documentation of the TLVs® and BEIs® with Other Worldwide Occupational Exposure Values (9)
na CD a on-line databázi společnosti Wiley InterScience® The MAK Collection for Occupational
Health and Safety (74), které obsahují i dokumentaci, ale tyto databáze jsou velice drahé. CPL SZÚ
vlastní obě.
Nejrozsáhlejší a zároveň nejnovější publikací je Global Occupational Exposure Limits For Over
5000 Specific Chemicals, (5) která však neuvádí limity jednotlivých 50 států, ale meze OELs
(minimum, medián a maximum) pro krátkodobou 15-ti minutovou a 8 hodinovou expozici a počet
hodnot, které jsou regulované pro jednotlivé látky, seřazeny jsou podle CAS čísel. Předpokládá se,
že v pracovním prostředí se může vyskytovat až 20 tisíc CHL.
Různé mezinárodní organizace např. Mezinárodní organizace práce (ILO) uvádí na svých www
stránkách (27), (28), (29) část týkající se předpisů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a část
týkající se OELs, kde je jen odkaz na 26 států, avšak údaje jsou neaktualizované a nejsou navzájem
propojené. Např. ILO má u České republiky v části o právních předpisech poslední předpis z roku
2001, což je již citované nařízení vlády č. 178/2001 Sb., ale novely již chybí, zatímco stránky
týkající se expozičních limitů nemá pro ČR vůbec i když v tomto nařízení vlády jsou též OELs.
Portál ES uvádí expoziční limity pouze ES, nikoli jednotlivých států. Tuto informaci má na www
stránkách Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for
Safety and Health at Work - EU OSHA). (12) Informace nejsou aktualizované. Na www stánkách
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týkající se OELs jsou pouze „staré státy“ tj. bývalá patnáctka a odkazy na předpisy jsou též
neaktualizované. „Nové státy“ nejsou zmíněny ani mezi ne-členskými zeměmi. Na můj dotaz, proč
výše zmíněné organizace (ILO, EU OSHA) neaktualizují data mi sdělili, že na tom pracují. Dotaz
jsem poslala v lednu 2007, kdy jsem začala sbírat informace z www stránek, nyní je srpen 2007, vše
je při starém.
Je mi to velice líto, že naše republika je opomíjena, zvláště když ve stanovování expozičních
limitů máme více než 50-ti letou tradici a když tato oblast spadá do kompetencí komisaře V. Špidly,
který byl dříve ministrem práce a sociálních věcí.
Následující tabulka je pouze informace kolik hodnot OELs mají některé státy světa.
Tabulka 1: přibližný počet látek, pro které jsou schváleny PEL v některých státech
Austrálie

SRN

Čína

Rusko

ES

USA
ACGIH

ČR

600

900

400

přes 3500

100

650

400

HISTORIE A SOUČASNOST PEL V ČR
První nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) pro 8 hod. pracovní dobu škodlivých plynů, par a
prachů v ovzduší pracovišť byly zveřejněny ve Směrnici č. 5/1954 sb. Hygienické předpisy,
o hygienických podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků.(56)
NPK (tehdy jediná hodnota) byla stanovena pro aceton, amoniak, amylalkohol, anilin, benzen,
fenol, fluorovodík, formaldehyd, chlor, kadmium, methanol, nitrobenzen, nitrózní plyny, olovo,
oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, rtuť, sirouhlík, sirovodík, toluen a trichlorethylen. Pouze
u oxidu uhelnatého byly stanoveny různé koncentrace pro práci trvala-li 15, 30 a 60 minut.
Stejná tabulka NPK vyšla ve Směrnici č. 5/1958 sb. Hygienické předpisy, o hygienických
podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků (57), což byla novela téhož čísla z roku 1954.
V roce 1963 vydal hlavní hygienik v Informačním listu č. 5 Metodický pokyn o posuzování
znečištění ovzduší pracovišť škodlivými plyny, parami a o postupu při povolování výjimek z NPK
uvedených v tabulce 3A předpisu č. 5/1958 č. 3 sb. Hygienických předpisů. (42) Pokyn fakticky
obsahoval značné rozšíření hodnot NPK a byl vydán „k překlenutí období, než bude vydán
novelizovaný předpis a ke snaze sjednotit praxi hygienických stanic.“ (Z dnešního legislativního
pohledu by tento postup neobstál).
Ale až v roce 1978 vycházejí ve směrnicích č. 46/1978 sb. Hygienické předpisy, o hygienických
požadavcích na pracovní prostředí, (55) nové OELs. V oddíle IV. se nově definují NPK-P: „takové
koncentrace plynů, par a aerosolů, o nichž se podle současných vědeckých znalostí opodstatněně
předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob jim vystavených“. V celosměnovém průměru
nesměly být překračovány NPK-P označené jako průměrné a hodnoty označené jako mezní nesměly
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být překročeny v žádném případě. (Nový akronym NPK-P znamená Nejvyšší Přípustné
Koncentrace pro Pracovní prostředí.
Tyto směrnice byly novelizovány směrnicemi č. 66/1985 sb. Hygienické předpisy (58) a výnosem
č. 77/1990 sb. Hygienické předpisy (83) a platily až roku 2001.
Tabulka 2. Počet látek/prachů, pro které byly doporučeny NPK-P v jednotlivých letech
Rok
Počet látek

1954

1958

1963

1978

1985

2001

22

22

60

100/26

135/33

308/66

A konečně poslední platná úprava OELs v ČR je nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízením vlády č. 523/2002 Sb.
a č. 441/2004 Sb. (45)
HISTORIE A SOUČASNOST OELs V EVROPSKÉ UNII
Směrnice Rady č. 78/610/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států
o ochraně zdraví pracovníků vystavených monomeru vinylchloridu, (64) stanovuje první limitní
hodnoty pro monomer vinylchloridu pro 1 a 8 hod., pro týden, měsíc a rok (8, 7, 6, 5, 3 ppm).
První seznam expozičních limitů – tzv. směrných limitních hodnot pro pracovní prostředí
(Indicative Occupational Exposure Limit Values – (dále IOELVs) byl přijat směrnicí Komise
91/322/EHS (61) (dále Komise). V seznamu bylo 27 CHL. Směrnice byla novelizována směrnicemi
96/94/ES (62), 98/24/ES (71), 2000/39/ES (59) a 2006/15/ES. (60) V současné době je v ES takto
stanoveno 109 limitních hodnot pro CHL. „Limitní hodnotou expozice na pracovišti“ se rozumí,
časově vážený průměr koncentrace CHL v dýchací zóně pracovníka ve vztahu k určenému
referenčnímu období.“ Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti patří k “Health-based” OELs,
což jsou nezávazné hodnoty, odvozené na základě nejnovějších dostupných vědeckých údajů a s
přihlédnutím k dostupným metodám měření. Stanovují prahové hodnoty expozice, pod nimiž se
v případě dané látky neočekávají nežádoucí účinky. OELs nejsou chápány jako hodnoty, které by
ochránili všechny jednotlivce. Jsou nezbytné pro zjištění a hodnocení rizik ze strany
zaměstnavatele. (U některých limitů je to ještě výslovně uvedeno.)
Směrnice ES dále ještě používají expoziční limity závazné (Binding Exposure Occupational
Limit Values –dále BOELVs), patří k nim tzv. pragmatické “Pragmatic” OELs, které jsou
vyjádřené jako minimální požadavek. Používají se u některých nepříznivých účinků např.
mutagenity, karcinogenity či senzibilizace, kdy nelze za současných znalostí definovat hladinu, při
které by nebylo riziko poškození, a proto je nutné přihlížet se k sociálně - ekonomickým
podmínkám jednotlivých států, podniků. Těchto hodnot je v ES 10 (pro benzen, vinylchlorid,
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6 druhů azbestu, prach tvrdých dřev a olovo) a byly přijaty samostatnými směrnicemi (66), (67), (68), (69)
postupem podle článku 118a Smlouvy. (16)
Postup stanovení minimálních požadavků na ochranu pracovníků před riziky, které by mohly
vzniknout z účinků CHL, které se nacházejí na pracovišti přijala Rada Evropského společenství ve
směrnici 98/24/ES. (71) Článek 3. odst. 3 této směrnice stanoví: „Pro každý chemický činitel, pro
který byla na úrovni Společenství zavedena směrná limitní hodnota expozice na pracovišti zavedou
členské státy, s přihlédnutím k limitní hodnotě Společenství, vlastní limitní hodnotu expozice na
pracovišti určenou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.“ Členské státy ES
mají právo - pokud jde o přípustné expoziční limity - použít limitní hodnoty společenství nebo
přijímat právní předpisy stanovující přísnější normy. Pokud členský stát zavede nebo změní svoji
OEL nebo svou BET pro určitou chemickou látku, má o tom uvědomit Komisi a ostatní členské
státy a předložit jim odpovídající vědecké a technické údaje. Komise po vyjádření ostatních států
přijme vhodná opatření. Velice kvalitní práci o OELs ve „starých“ státech je práce Davida Walterse,
a kol. The role of occupational exposure limits in the health and safety systems of EU Members
States (84), která mi pomohla orientovat se v problematice OELs a ze které jsem čerpala řadu
informací. I když je z roku 2003 – tedy poměrně nová – řada www stránek, na které se odvolává, již
nebyla nalezena. Stačí přijetí jedné směrnice ES, aby došlo ke značným změnám. I já jsem si
vědoma, že budu muset pravidelně sledovat www stránky v jednotlivých zemích, abych měla
aktuální informace.
VĚDECKÝ VÝBOR PRO PRACOVNÍ LIMITY CHL V ES
Vědecký výbor pro pracovní limity CHL (Scientific Committee for Occupational Exposure
Limits to Chemical Agents = SCOEL), byl zřízen rozhodnutím Komise 95/320/ES.(50) SCOEL
navrhuje průměrné koncentrace rozložené na dobu osmi hodin (TWA), limitní hodnoty krátkodobé
expozice (STEL) a biologické limitní hodnoty. (4), (75), (76)
Výbor se skládá nejvýše z 21 členů. Zastupují celou škálu vědeckých specializací nezbytných
pro splnění mandátu (zejména chemii, toxikologii, epidemiologii, pracovní lékařství a hygienu
práce) a mající zkušenosti ze stanovování limitních hodnot expozice při práci.
Komise ES jmenuje členy výboru po konzultaci s jednotlivými členskými státy a přitom dbá na
to, aby byly zastoupeny výše uvedené specializace. Funkční období člena výboru je tři roky. Může
být zvolen opakovaně. Po skončení funkčního období zůstávají členové výboru ve funkci, dokud
nejsou nahrazeni. Seznam členů se zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství.
Poslední jmenování bylo 18. srpna 2006 Rozhodnutím Komise 2006/573/ES. (49) SCOEL pracuje
podle zásad, které sám vypracoval a které přijala Komise. (13)
Ve výboru jsou v současné době zástupci 15 států ES: z Velké Británie (3), Německa (3), Itálie
(2), Belgie (2), po jednom z Dánska, Holandska, Finska, Francie, Irska, Maďarska, Polska,
Rakouska, Slovenska, Španělska, Švédska. Výbor se obvykle schází čtyřikrát ročně.
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Dosud SCOEL zveřejnil však jen 20 dokumentů. (14)
Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci ES (Advisory Committee for
Safety, Hygiene, and Health at Work - ACSHH) - nazývaný též tripartitní výbor, který má 2
zástupce členského státu, 2 zástupce zaměstnavatelů a 2 zástupce odborů (celkem 6 lidí) doporučuje na základě nezávislého vědeckého posouzení SCOEL a podle nejnovějších dostupných
vědeckých údajů OELs Komisi, které je vyhlásí na úrovni Společenství.
Ruud Woutersen, (87) ředitel oddělení toxikologie a aplikované farmakologie, TNO v Holandsku,
který je zároveň členem SCOEL, se zmiňuje o nedostatcích při práci SCOEL, o problémech
v oblasti OELs- týká se to např. zveřejňování dokumentů a spolupráce. Navrhuje několik postupů
pro zlepšení doporučuje např. „zviditelnění“ práce SCOEL, otevření celého procesu pravidelným
zveřejňováním dokumentů a spolupráci výborů s členskými státy.
Tuto kritiku považuji za oprávněnou, dosud jsou podkladové materiály tajné a jsou k dispozici
pouze členům SCOEL (podle ústního sdělení Dr. Fabiánové, členky SCOEL za Slovensko).
Proto se objevila snaha o spolupráci při stanovování OELs mezi jednotlivými členskými státy a
SCOEL. Příkladem je např. zřízení severské skupiny - The Nordic Expert Group (NEG).
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Obr. č.1 základní schéma stanovování OELs v ES (47)
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INFORMACE O OELs JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ ES

BELGIE
odpovědný orgán
Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 1
(Federální ministerstvo zaměstnanosti, práce a sociálních věcí)
Ministre des affaires sociales = Minister van Soziale Zaken (Ministr sociálních věcí)
legislativa -základní předpis
Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT) z roku 1947 2, 3
(obsahuje transpozici směrnice 80/1107/EHS, včetně jejích novel)
prováděcí předpis
Arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 4
(Ochrana pracovníků před nebezpečnými chemickými látkami)
novely: M.B. 18.9.2002, M.B. 25.10.2002, M.B. 16.6.2003, M.B. 23.3.2006, M.B. 1.12.2006
La liste des agents chimiques dont la valeur limite d‘exposition professionnelle fait l’objet de
cette dernière procédure mentionne les valeurs préconisées par la directive 2006/15/CE, à
l’exception des cas où la valeur actuelle fixée par l’arrêté royal du 11 mars 2002 est inférieure. 5
název OELs
Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ve francouzštině
Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (GWBB) ve vlámštině
První seznam OELs vydán královským výnosem v roce 1995 – zdrojem byl ACGIH převzali i
definice, stropní hodnoty z ACGIH nepřejali.
Seznam je v příloze I Belgického královského výnosu týkající se CHL. Obsahuje asi 650
položek. Směrnice ES týkající se OELs karcinogenů (včetně azbestu) jsou transponovány do
předpisu a jsou závazné. Aktualizován je novelami podle směrnic ES a ACGIH. Obsahuje i
karcinogeny kategorie 1. a 2. podle směrnic ES a BET pro olovo a jeho sloučeniny. Vyjádřeny
jsou v mg/m3 nebo v ppm při 20°C a tlaku 101, 3 kPa. OELs jsou 15-ti minutové a 8 hodinové.
1
2
3

4

5

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: Home [online]. [cit. 2007-08-30]. Dostupné z:
<http://www.emploi.belgique.be/home.aspx>
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: Règlement général pour la protection du travail
[online]. [cit. 2007-08-21]. Dostupné z: <http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=1006>.
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale: Réglementation du bien-être au travail: la loi et le
code sur le bien-être au travail et extraits du RGPT [online]. [cit. 2007-08-21]. Dostupné z:
<http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=3728>
Valeurs limites d'exposition professionnelle Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad, 14.3.2002, 172, No.88, p.1086510932 [online]. [cit. 2007-08-22]. Dostupné z:
<http://www.emploi.belgique.be/assetlibrary/4595e86f674e4dd0b1aeba63a9e719e9/b1482e3dc62c4a7bb62cc71748c
542e84.pdf>
Valeurs limites d'exposition professionnelle Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad [online]. [cit. 2007-08-22].
<http://www.meta.fgov.be/pdf/pk/frkfp04.pdf>, <http://www.meta.fgov.be/pdf/pc/frcea24.pdf>
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Ve sloupci „poznámka“ se objevuje 5 písmen: „M“ (Moment) dráždivá nebo akutně toxická
CHL; „A“ (asphyxiant) pro látky dusivé, „D“ (dermal) pro látky, kde je významná kožní
absorpce, „C“ pro karcinogeny a mutageny a „F“ (fibres) pro vlákna. Připravují nový seznam
přizpůsobující ES směrnice o BOELVs.
postup při stanovování
Nemají vlastní systém stanovování OELs. Nemají pracovní skupinu, členové federálního
inspektorátu práce připravují ve spolupráci s členy SCOEL seznam podle navrhovaných směrnic
ES. Systém revize není popsán, nemají přímou vazbu na experty a sociální partnery. Ale existuje
konzultační orgán, kde jsou zástupci zaměstnavatelů a pracujících.
Inspektorát práce je zodpovědný za monitoring a prosazování celé legislativy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně OELs.
Podle belgické legislativy musí každý zaměstnavatel mít vypracovaný kontrolní systém pro
měření a výpočet koncentrací CHL v pracovním prostředí a musí poslat roční hlášení
ministerstvu o měřeních a opatřeních.
současné problémy
•

belgičtí členové SCOEL, státní úřady i vědci doporučují zavést více OELs na národní úrovni
převzatých nejen ze směrnic ES, ale i ze seznamů dalších zemí ES

•

revize samotných hodnot nebyla prováděná přes 10 let, prováděly se pouze změny

•

odbory požadují dynamičtější systém, který by nejen zajistil návrh limitů podle nejnovějších
znalostí, ale i techniku měření
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BULHARSKO
odpovědný orgán:
Министерство на труда и социалната политика 1
(ministerstvo práce a pro sociální politiku)
Mинистерство на здравеопазването (ministerstvo zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
neidentifikován
prováděcí předpis:
Наредба No 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на химични агенти при работа (обн.,ДВ,бр.8 от 30 януари 2004 г.), 2
(o ochraně pracovníků před expozicí nebezpečnými chemickými látkami při práci)
název OELs:
Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната
BET Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им
(биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефектt
Seznam OELs je v příloze předpisu, obsahuje číslo CAS, OEL - pro 8 hodin a pro 15 minut,
nahrazuje seznam z roku 1992. Přejímají limity ACGIH, ale ne všechny. Počet BET je 18.
Celkový počet látek je 531, v poznámce mají označení K (karcinogena), M (mutageny), A
(alergeny), R (toxické pro reprodukci), D (dráždivé), F (fibrogenní) a * pro kožní resorpci.
postup při stanovování
Nenašla jsem postup.

1

2

Министерство на труда и социалната политика на Република България. Министерство на труда и
социалната политика [online]. c2002, [cit. 2007-08-30]. Dostupné z:
<http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp>
Державен вестник 30.1. 2004, č.8, s. 51-70. Dostupné z <http://law.dir.bg/reference.php?f=n13tsp03>
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DÁNSKO
odpovědný orgán:
Beskæftigelsesministeriet 1 (Ministerstvo práce)
Socialministereriet (Ministerstvo sociálních věcí),
legislativa -základní předpis:
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 2
(Zákon o pracovním prostředí)
Původní zákon je z roku 1975, kterým byla též zřízena hygienická služba pro pracovní prostředí,
zaměřená na prevenci úrazů, nemoci z povolání, měření faktorů a výchovu.
Nový zákon přijat v roce 1999.
Od roku 2005 je povinnost všech podniků (firem) uzavřít smlouvu o poskytování této služby.
prováděcí předpis:
Grænseværdier For Stoffer Og Materialer 3 (Expoziční limity pro látky a přípravky)
název OELs:
GV - Graensevaerdier
Seznam OELs byl vydán v lednu 1992, novely v roce 2001, 2003 a 2007. Nahrazuje seznam
z roku 1988. V předpise jsou i Biologisk eksponeringsværdi (BET) v krvi.
Všechny OELs jsou indikativní. I když vychází z limitů ACGIH, tak platný předpis se liší asi
v 25% - a téměř vždy je přísnější. Hodnoty jsou pro 756 látek (plynů, par, aerosolů) z toho 350
rozpouštědel, 28 prachů, 5 druhů svářecích dýmů s CAS čísly. Hodnoty v ppm i mg/m3. Má
OELs jen pro 8 hod. expozici.
V poznámce používají „H“ (Huden) – v případě, že se látka vstřebává kůží či dráždí kůži,
alergický potenciál není zvýrazněn, ale počítá se s ním při stanovování limitu. „L“(Loftværdi)
používají pro akutní účinek vysoce toxických látek a silně dráždivých látek. Limit pro tyto látky
nesmí být překročen po dobu více než 15 minut. Pro akutně neurotoxické látky nesmí být
překročen po dobu více než 5 minut. „E“ pro stropní limit. Seznam bere v úvahu i potvrzené
karcinogeny, které má na svém seznamu IARC a ES, jsou označeny „K“(kræftfremdkaldende) a
existují pro ně zvláštní požadavky, dále limity pro vlákna - jak s početní koncentrací, tak s
koncentrací hmotnostní, výpočtové metody, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity,
zvýrazňuje změněné limity po novele a seznam limitů ES a písmeno,

1
2
3

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet - Forside [online]. [cit. 2007-08-30]. Dostupné z:
<http://www.bm.dk/sw455.asp>.
Zákon č. 784/1999 z 11.11., novely 331/2001, 437/2002, 191/2004, 425/2004, 442/2004, 1415/2004 a 300/2006.
Dostupné z: <http://www.at.dk/sw12436.asp>
Arbejdstilsynet. At-vejledning stoffer og materialer – C.0.1 [online]. c2005, [cit. 2007-08-30]. Dostupné z:
<http://www.at.dk/graphics/at/04-Regler/05-At-vejledninger/C-vejledninger/C-0-1-Graensevaerdilisten/C-0-1Graensevaerdilisten-2007.pdf >.
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odpovědnost za zveřejnění:
Má ředitel Arbejdstilsynet 4 (Inspektorátu práce). Inspektorát je administrativním oddělením
ministerstva práce - má 14 správních jednotek. Institut pro pracovní lékařství patří též do tohoto
oddělení. Arbejdstilsynet publikuje seznam a provádí státní dohled, doporučuje OELs po
konzultaci s zaměstnavateli a zaměstnanci s ohledem na technické a ekonomické možnosti.
postup při stanovování
Podklady poskytuje Vědecký výbor, který je pracovním orgánem Arbejdsmiljørådet (Rada pro
pracovní prostředí), navrhuje OELs podle SCOEL, ACGIH, OSHA a NIOSH (USA), MAK
(SRN), DECOS (Holandsko) a pracovní skupiny severských států The Nordic Expert Group
(NEG).
Výbor navrhuje jak limity, tak bezpečnostní faktory, těm dává přednost.
Inspektorát publikuje návrh změn, každý se může k tomu vyjádřit. Rada po dosažení konsenzu
doporučí zveřejnění. Pokud se nedohodnou, může ředitel přijmout limit, který má již některý
z výše jmenovaných států - nejčastěji ze skupiny severských států. Aktualizace má probíhat
každé dva roky, ale v praxi to trvá déle.

4

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet – forside [online]. c2002, [cit. 2007-08-30]. Dostupné z:
<http://www.arbejdstilsynet.dk>.
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ESTONSKO
odpovědný orgán:
Sotsiaalministeerium 1 (Ministerstvo sociálních věcí)
legislativa -základní předpis:
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse 2 (zákon o bezpečnosti a zdraví při práci )
prováděcí předpis:
Määrus kehtestatakse Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 3 § 3 lõike 4 alusel.
schválen 16.6.1999, nabyl účinnosti 26.7.1999, publikován v RT I 1999, 60, 616;
novely: 14.06.2000 RT I 2000, 55, 362; 24.01.2001 RT I 2001, 17, 78; 15.05.2002 RT I 2002,
47, 297; 19.06.2002 RT I 2002, 63, 387; 29.01.2003 RT I 2003, 20, 120;
Z d r o j : The Riigi Teataja

4

název OELs:
piirnormid = OELs 8 hod.
piirnormid moju piirnorm õhus 15 minuti jooksul = OELs 15-ti minutový
piirnormid lagi = stropní
Seznam byl převzat ze švédského seznamu a ze seznamů ES.
Limity jsou částí zákona o chemických látkách. Jsou závazné. Seznam má 377 položek.
Novely jsou vždy, když jsou zásadní změny ve směrnicích ES, nebo objeví-li se nové přístupy
v oblasti chemické bezpečnosti. OELs mají TWA a STEL, v seznamu jsou i BET pro olovo
v krvi. Zvláště jsou označeny látky toxické pro reprodukci R (reproduktiivset funktsiooni
kahjustavad ained), karcinogenní látky C (kantserogeensed ained), látky se senzibilizační potencí
S (sensibiliseerivad ained) a látky, které se vstřebávají kůží A (naha kaudu kergesti
absorbeeruvad ained)
Limity pro výše uvedené látky nesmí být překročeny po dobu více než 15 minut. Pro akutně
neurotoxické látky nesmí být překročen limit po dobu více než 5 minut. (např. amoniak –
ammoniaagi).
postup při stanovování
Inspektoři práce a zástupci průmyslu mají možnost se vyjadřovat k návrhům. V agličtině jsem
informaci nenašla.
1

2
3

4

Sotsiaalministeerium [online]. Last changed 15.12.2004, [cit.2007-08-31]. Dostupné z:
<http://www.sm.ee/eng/pages/index.html , <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12779732>
<http://www.sm.ee/gopro30/web/gpweb.nsf/pages/index.html>
zákon č. 616/1999, RT I 49, p. 1843-186630 ze 16.6.1999, Elektrooniline Riigi Teataja [online]. [cit. 2007-08-31].
Dostupné z: <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=262686>.,
[s. n.] [online]. [cit. 2007-08-31]. Dostupné z: RT I 1999, 60, 616,
<http://lex.andmevara.ee/estlex/est/AktList.jsp?kov=1&avald=2&aasta_s=1999&anne1_s=60&art_s=616>, RT I
2000, 55, 362 <http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=43547&akt_id=43547>,
<http://lex.andmevara.ee/estlex/est/AktList.jsp?kov=1&avald=2&aasta_s=2000&anne1_s=55&art_s=362>
The Riigi Teataja [online]. [cit. 2007-08-31]. Dostupné z: https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp?link=
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FINSKO
odpovědný orgán:
Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovardsministeriet 1
(Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví), úsek pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci 2
v náplni má i monitoring, výzkum a legislativu v této oblasti.
legislativa -základní předpis:
Työturvallisuuslaki 3 (o ochraně zdraví při práci )
prováděcí předpis:
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista/Social- och
hälsovårdsministeriets beslut om koncentrationer som befunnits skadliga (365/98) 20/05/1998
and Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuustiedote numero 25 (1998)/Social- och
hälsovårdsministeriets säkerhetsmeddelande nummer 25 (1998) (transpozice směrnice
96/94/ES.)
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä ref: Suomen Säädöskokoelma N° 715/2001
s. 2209; 09/08/2001
Valtioneuvoston päätös lyijytyöstä ref: Säädökset vuosi N° 1154/1993 a 795/2007 (transposice
směrnic ES) (o ochraně zdraví při práci s chemickými látkami)
Z d r o j : Suomen Säädöskokoelma, 9 päivänä 2007, p.3705
název OELs:
Sitovat raja –arvot = MAK
HTP - arvot = haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 4 pro 15 min, a 8 hod, hetkellinen - stropní
Finsko má vlastní systém pro stanovování limitů. První seznam byl publikován v roce 1960,
vycházel z ACGIH. Na rozdíl od americké filosofie ACGIH, kdy jsou limity definovány bez
nepříznivého účinku, pro téměř všechny pracovníky, tak Finské zákony připouštějí, že pro
některé pracovníky mohou být stanovené limity nebezpečné.
Finsko má dva seznamy. První seznam jsou závazné limity - Sitovat raja-arvot = BOELVs a
některé IOELVs jsou maximálně přípustné koncentrace, které jsou závazné a jsou vydávány jako
předpis Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – tč. je jich 15 (nemají CAS a není
možné identifikovat o jaké látky se jedná) dále BET pro olovo, toluen, ethylbenzen.

1
2

3
4

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita [online]. [cit. 2007-08-31]. Dostupné z:
<http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/safet/index.htx>, <http://www.vn.fi/stm/
Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita [online]. [cit. 2007-08-31]. Dostupné z:
<http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/safet/index.htx>,
<http://www.vn.fi/stm/english/organ/organisation_fset.htm>
Suomen säädöskokoelma, 30 Aug. 2002, No.109, s. p.3695-3711. 738/2002 ochrana zdraví při práci,
HTP-arvot 2007. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. ISBN 978-952-00-2307-2 (nid.) ISBN 978-952-00-2308-9
(PDF) [cit. 2007-08-31]. Dostupné z:
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2007/09/el1188884412305/passthru.pdf
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Druhý seznam -limity pro nebezpečné látky - haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP –arvot) –
jsou definovány jako „health-based“ – nejvyšší koncentrace látky v ovzduší pracovníka měřené
v dýchací zóně, která nemá nepříznivý účinek. Vydávají se jako předpis Ministerstva sociálních
věcí a zdravotnictví. Seznam má asi 500 látek a je pravidelně aktualizován. Má 15 minutový a 8
hod. TWA vyjádřené v ml/m3 (ppm) nebo v mg/m3 při 20°C a 101,3 kPa. U některých látek mají
též stropní limit. Poznámku „Iho“ má seznam pro kožní absorpci, pro dráždivé či leptavé účinky.
Senzibilizující účinky, ty jsou brány v úvahu již při stanovení limitu. Obsahuje i BET pro některé
látky v krvi, moči a v alveolárním vzduchu. Oba seznamy jsou mandatorní.
Seznamy lze nalézt na Kemian työsuojeluneuvottelukunta ( K E T S U ) 5 ve finštině, švédštině a
angličtině.
Työterveyslaitos 6 (Finský institut pro pracovní lékařství) jej zveřejňuje v angličtině a finštině na
svých www stránkách. Je výzkumnou základnou a poradním orgánem ministerstva, který školí
odborníky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, poskytuje poradní službu a zveřejňuje
nové poznatky. Institut doporučuje i limity pro nepracovní hladiny a pro bio-monitoring.
Státní dohled provádí Inspektoráty pro bezpečnost a zdraví při práci.
postup při stanovování:
Návrh připravuje pracovní skupina Poradního výboru pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci
s chemickými látkami ministerstva. Poradní výbor má v náplni práce novelizaci legislativy
v oblasti CHL, podílí se na přípravě návrhů ES, realizaci programů OECD, monitoring a
informování o práci skupiny pro CHL v Radě ministrů severských států (NEG) (Chemicals
Group of the Nordic Council of Ministers) a vydává doporučení pro práci s chemickými látkami.
V Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracují státní orgány zodpovědné za
kontrolu CHL a reprezentanti odborů, průmyslu a zaměstnanců. Ministerstvo rozhodne o
hodnotách OELs podle doporučení Poradního výboru pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci
s chemickými látkami. Skutečnou práci však provádí podvýbor pro expoziční limity (má 4 členy
– zástupce ministerstva, chemického průmyslu, zaměstnavatelů a odborů), který připraví
materiál. Tento podvýbor má tři tajemníky, kteří připravují dokumentaci se specifickým důrazem
na vztah dávky a účinku, limity doporučují po stanovení kritického účinku a zhodnocení údajů
z literatury. Dokumentace není veřejně přístupná.
současná diskuse a problémy
•
•
•

5
6

NOEL by se neměla používat pro doporučený limit, je vhodnější použít LOEL
Často používané faktory nejistoty pro extrapolaci – nejistoty nejsou známy
V případě dráždivých látek se má vycházet z RD50 limit by měl stanoven na 3% RD50

Ketsun pääsivu [online]. poslední aktualizace 21. 1. 2003, [cit. 2007-08-31]. Dostupné z: http://www.ketsu.net/
[online]. updated 29. 8. 2007, [cit. 2007-08-30]. Dostupné z: <http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/default.htm>
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FRANCIE
odpovědný orgán:
Ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale 1
(Ministerstvo zaměstnanosti, práce a národní solidarity)
legislativa -základní předpis:
Code du travail, Décret Numéro 84-1093 du 07/12/1984 2 (zákoník práce)
prováděcí předpis:
Circulaire du 5 juillet 1991 valeurs limites d‘exposition professionnelle aux substances
dangereuses 3
Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d’exposition professionnelle
indicatives en application de l’article R. 232-5-5 du code du travail NOR: SOCT0411354A 4
Décret no 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle
contraignantes à certains agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail et modifiant le
code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d’Etat) NOR: SOCT0512181D 5
Z d r o j : Journal Officiel De La République Française 6
název OELs:
VL- valeurs limites d‘exposition professionnelle aux substances dangereuses
Ve Francie existují tři typy OELs, které se liší svým právním statutem.
1) Limity stanovené Radou státu integrované do článku 231-58 francouzského zákoníku práce,
týká se azbestu a krystalického křemene, obsahují hodnocení a metody,
2) Limity látek definovaných jako CMR podle čl. 321-56-4-1 zákoníku, u nich musí být
nejméně 1x ročně provedeno hodnocení a měření,
3) Limity podle čl. 232-5-5 zákoníku práce pro ostatní nebezpečné látky
První seznam vyšel v roce 1982 a obsahoval 37 látek, současný obsahuje asi 650 položek,
vychází z ACGIH nebo z DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
Valeurs limites tolerují reverzibilní fyziologické změny. Většina limitů je indikativních (Valeurs
limites admises, à caractère indicatif).
Seznamy obsahují hodnoty STEL pro 15 min (valeurs limites d‘exposition à court terme) a PEL
celosměnové (valeurs limites de moyenne d‘exposition) pro 8 hodin. Vyjádřeny jsou v ppm či

1
2
3
4
5
6

Service – Public. Informations concernant le site - Ministere du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité
[online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/>
Journal Officiel du 08/12/1984 / Circulaire, Journal Officiel du 06/06/1985
Hygiène et Sécurité du Travail, 1991, No.145, No.1859-145-91, p.727.
J.O n° 160 du 11 juillet 2004, s. 12602. Dostupné z:
<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=700671&indice=1&table=JORF&ligneDeb=1>
JO n° 35 du 10 février 2006, texte 4 sur 144. s. 2122. Dostupné z:
<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCT0512181D>
<http://www.legifrance.gouv.fr/html/index.html>
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mg/m3, v poznámce označují senzibilizátory, látky s možnou kožní absorpcí, karcinogeny a
mutageny kategorie 1, obsahuje i pravidla pro výpočet směsi,
postup při stanovování:
1 stupeň– názor odborníků, v roce 2007 vznikla Agence Française de Sécurité de l´Environment
et du Travail (AFSSET) – agentura pro ochranu zdraví a pracovního prostředí –připravuje
dokumenty, konzultuje se zaměstnavateli a odbory, text předává Conseil Supérieur de
Preéventiov des Risques Professionnels (CSPRP) - Nejvyšší Radě pro prevenci pracovního rizika
(založena 1976) v této fázi dovoluje diskusi o navržených hodnotách. Institut national de
recherche et de sécurité (INRS) 7 tyto hodnoty je publikuje, ale pouze ve francouzštině. Valeurs
limites d‘exposition professionnelle aux agents chimiques en France, poslední je z roku 2006
jako Aide-mémoire technique ED 984. 8
INRS má v náplni ochranu pracovníků před úrazy a nemocemi z povolání, má výzkumné
programy, školí, vytváří informační letáky, publikuje VL na internetu. Stejná pracovní skupina
navrhuje i BET Indicateurs biologiques d’exposition – IBE.
Inspektorát práce l’Inspection du Travail je zodpovědný za státní dohled.

7
8

Health and safety at work: INRS [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://en.inrs.fr/>
Valeurs limites d‘exposition professionnelle aux agents chimiques en France. 1re edition. Paris: INRS, 2006.
Dostupné z:<http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20984/$File/ed984.pdf>.
ISBN 2-7389-1373-3.
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IRSKO
odpovědný orgán:
Minister for Enterprise, Trade and Employment 1 (ministr průmyslu, obchodu a zaměstnanosti)
legislativa -základní předpis:
Safety Health and Welfare at Work Act, No. 10/2005 2
prováděcí předpis:
Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 3 S.I. No. 619/2001,
Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations
2001 (S.I. No. 619 of 2001) vstupuje v platnost 27.8.2007 4
z d r o j : Irish Statute Book 5
název OELs:
Occupational Exposure Limit Values
Seznam má 4 přílohy
1. seznam OELs z ACGIH
2. první seznam IOELV podle směrnice 2000/39 má 30 položek
3. je rozdělena na dvě části - návrh OELs, které jsou předloženy k diskusi a měly by být
zavedeny v roce 2009, má 32 položek a - druhý seznam IOELV podle směrnice
2006/15/ES
4. seznam podle CAS
Poznámky obsahují označení C1 a C2 (karcinogeny kategorie 1 a 2), Mut 1 a Mut 2 (mutageny
kategorie 1 a 2), Repro 1 a Repro 2 (toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2), Sen –
senzibilizátory, Sk pro látky pronikající kůží.
Definice STEL pro 15 minut a PEL pro 8 hod je převzata z ACGIH.
postup při stanovování
Irský systém je „otevřený“, všechny limity přejímají především z UK, ACGIH a SCOEL,
prolínají se i jednotlivé hodnoty, které nemusí být shodné. Např. MEL z UK pro krystalický
křemen je 0,3 mg/m3, ACGIH má hodnotu 0,1 mg/m3. Limity mají zákonný charakter, podléhající
zákonu o chemických látkách.
Health and Safety Authority (HSA) je státní úřad zodpovědný za tvorbu, šíření a prosazování
OELs.
1
2
3
4

5

Minister for Enterprise, Trade and Employment [cit. 2007-09-03] <http://www.entemp.ie>
Safety, health and welfare at work act 2005 [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z:
<http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2005/a1005.pdf>
Safety, health and welfare at work (chemical agents) regulations, 2001. dublin: stationery office, 2001. Dostupné z:
<http://www.hsa.ie/files/file_20040618124510si619_2001.pdf>. ISBN 0-7557-2555-7
2007 Code of Practice for the Safety, Health and Welfare at Work (Chemical Agents) Regulations 2001 (S.I. No. 619
of 2001). Ireland: Health and Safety Authority, 2007. Dostupné z:
<http://publications.hsa.ie/index.asp?locID=7&docID=236>. ISBN 1-84496-061-7.
Government of Ireland. Irish Statute Book [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z:
<http://www.irishstatutebook.ie/home.html>
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ITÁLIE
odpovědný orgán:
Ministero della Salute Sanita 1 (ministestvo zdravotnictví)
Ministere del lavoro e delle politiche sociali 2 (Ministerstvo páce a sociální politiky)
legislativa -základní předpis:
Decreto Legislativo 19 sett. 1994, n. 626 - Attuazione delle direttive... CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 3

prováděcí předpis:
Legge 29 dicembre 2000, n. 422
název OELs:
valori limite di esposizione professionale
Žádný seznam a systém pro stanovení OELs neexistuje.
Italské limity jsou totožné s limity ACGIH, ke kterým se při přejímání vyjadřují odbory a
zaměstnavatelé. Pokud je konsenzus, mají právní status. Seznam lze nalézt na www stránkách
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 4 –Státní Institut pro
bezpečnost při práci a prevenci a prodává seznam v tištěné podobě.
Italský OHS systém je založen na dvou základních složkách - veřejné zdravotnictví a pracovní
politiku. Veřejné zdravotnictví - státní zdravotní péče Servizio Sanitario Nationale (SSN)
podléhá ministerstvu zdravotnictví. Hlavní úkol - tvorba národního plánu a koordinace úkolů
týkající se veřejného zdraví. Pracovní politika náleží Ministere del Lavoro e delle Politiche
Sociali, tvoří národní politiku v oblasti pracovních vztahů a zaměstnanosti.
Limity jako transpozice evropských směrnic jsou pouze pro karcinogeny a specifické látky
(azbest, anorganické olovo, vinylchlorid) a jsou závazné.
postup při stanovování
Seznam ACGIH se považuje za platný, podle dohody Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
je-li konsenzus odborů, zaměstnavatelů z chemického, gumárenského a průmyslu plastů.
Implementaci BOELV směrnic – ministerstvo má pracovní skupinu 25 členů zástupců ze všech
oblastí průmyslu, kteří tvoří příručky a pomáhají definovat riziko a zaměřují se na malé podniky.
diskuse na národní úrovni
Především o tom, jaká je povinnost přijímat evropské směrnice. A obava, že nemají tak velkou
kapacitu, aby mohli mít vliv na vývoj OELs a pracovat takovým způsobem jak navrhují OELs
v UK, SRN či v Holandsku.
1
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4

Ministero della Salute [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.ministerosalute.it/>.
[s. n.] [online]. c 2007, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.lavoro.gov.it/lavoro/>.
Gazzetta ufficiale 12 Nov. 1994, No.265, Part I. 60s.
I.S.P.E.S.L [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.ispesl.it>.
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KYPR
odpovědný orgán:
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 1 (Ministerstvo práce a sociálního pojištění - Úsek inspekce
práce)
Υπουργός Υγείας (ministr zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
Oi perí Eláhistōn Prodiagrafôn Asfáleias kai Ugeías stous Hôrous Ergasías Kanonismoí tou
K.D.P. 174/2002 2
prováděcí předpis:
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του K.D.P. 294/2007 3
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του K.D.P.
268/2001 4
Z d r o j : Episêmos Efêmeris tês Dêmokratias 2001, No.3512, III(I), p.2814-2828.
název OELs:

Seznam je převzatá směrnice 2006/15/ES.
Nenašla jsem žádnou informacijak postupují při stanovovámí OELs.

1
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4

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας - Οργανωτική Δομή [online]. c 2006-2007, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmlchart_gr/dmlchart_gr?OpenDocument>
Episêmos Efêmeris tês Dêmokratias, 5 2002, No.4208 III(I), p.1510.
Episêmos Efêmeris tês Dêmokratias 13.4.2007, No.4208 III(I), s. 1967 K.D.P. 294/2007 s. 1510. Dostupné z:
<http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/314D5D7C9DCCBB46C2257345002F68DE/$file/KDP%20294_2007.pdf>.
Episêmos Efêmeris tês Dêmokratias 5 14 Dec. 2001, No.3558, Suppl. III(I), s.4810-4843. K.D.P. 470/2001 Dostuné
z: <http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/D3D4AD9685EC4E02C2256E4C003317F8/$file/
K.%CE%94.%CE%A0.%20268_2001.pdf>
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LITVA
odpovědný orgán:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 (ministerstvo sociálního zabezpečení a práce)
Sveikatos apsaugos ministerija 2 (ministerstvo zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
Nepodařilo se mi identifikovat, který z vyhledaných je základním předpisem.
prováděcí předpis:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymas Nr.645/169 Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2001 „Kenksmingų
cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai“ 3 .
z d r o j : Žin., 2001, Nr. 110-4008
název OELs:
TPRV = trumpalaikio poveikio ribinė vertė=OEL 15 min
IPRV- Ilgalaikio poveikio ribinė vertė = OELs 8 hod
Neviršytina ribinė vertė = stropní limit
Poznámky: K, O, R, Ū, M, J s řadou vysvětlivek
Seznam má v jedné tabulce CAS a všecny tři hodnoty v ppm a mg/m3, asi 800 položek a
výpočtové metody.
postup při stanovování
Ustanoven Výbor, který pracuje na principu tripartity a rotace (roční obměna představitelů).
Podrobnosti jsem nebyla schopna přeložit.

1
2
3

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.socmin.lt/index.php?1595570218>.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija [online] [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.sam.lt/lt/>.
Žin., 2001, Nr. 110-4008 online] [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.sam.lt/lt/main/teisine_informacija/higienos_normos?id=24510
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LOTYŠSKO
odpovědný orgán:
Labklājības ministrs 1 ministerstvo sociálních věcí
legislativa -základní předpis:
Darba aizsardzības likums 2 (Zákon o ochraně pracovníků při práci)
Darba aizsardzības prasības darba vietās 3 (Nařízení o požadavcích na pracovní prostředí)
prováděcí předpis:
Par standarta LVS 89:2004 „Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā 4
Novela: LMnotp04_121206; MK noteikumu projekts „Darba aizsardzības prasības, saskaroties
ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 4.pielikums
399/2002 Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar ķīmiskajām vielām darba vietās atvijas,
Vēstnesis, 2002.09.06., 127 (požadavky na ochranu zdraví pracovníků přicházející do kontaktu s
chemickými látkami) novely: 303/2005, 325/2007 5
Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās 6
(Nařízení 539/2001 o ochraně pracovníků přicházejících do kontaktu s karcinogeny a mutageny,
novela 188/2002)
Z d r o j : Valsts Darba Inspekcija

7

název OELs:
Aroda ekspozicijas robežvertiba lielumi = PEL
Aroda ekspozicijas robežvertiba islaicigi = STEL
Vydává se jako norma, seznam má dvě části:
1. tabulka směrnic 2000/39/ES, 91/322/EHS, 2003/18/ES. 94 položek Má EINECS, CAS,
stukturní vzorec, vyjádření v mg/m3 a v ppm, a poznámku – platnost Ada – kůže
2. tabulka limitů národních obsahuje 671 položek, CAS, EINECS, strukturní vzorec, hodnoty v
ppm nebo v mg/m3, dále je v seznamu 6 BET.
Státním orgánem je valsts darba inspekcija inspektorát práce, podle zákona o chraně zdraví při
práci. Ten se sociálními partnery v oblasti ohs a odbory tvoří tripartitu. Podvýbor tvoří zástupci
ministerstev – sociálních věcí, spravedlnosti, inspektorátu a konfederace vezávislých odborů.
Tripartita navrhuje znění předpisů.
1
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7

Labklâjîbas ministrija [online]. c2003-2007, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.lm.gov.lv/?setl=2.
Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 2001, No.15, s. 241-251. Dostupné z:
<http://www.osha.lv/legislation/eng/LabourProtectionLaw.pdf>, <http://www.likumi.lv/doc.php?id=26020>
Latvijas Republikas Ministru Kabinets. Darba aizsardzības prasības darba vietās 19.3.2002. Dostupné z:
<http://www.vdi.lv/admin/files/mk125_2002.pdf>.
LVS::Latvijas standartu sistemâtiskais katalogs: Bibliogrâfiskâ informâcija [online]. c1999-2007, [cit. 2007-09-04].
Dostupné z: <http://www.lvs.lv/lv/services/catalogue/standarddetails.asp?standardId=236>
Latvijas Republikas Ministru Kabinets. Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās
15.5.2007. Dostupné z: <http://www.vdi.lv/admin/files/MK325-2007.05.15..pdf>.
Latvijas Republikas Ministru Kabinets. Noteikumi par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar kancerogēnām
vielām darba vietās 27.12.2001. Dostupné z: <http://www.vdi.lv/admin/files/mk539_2001.pdf>.
VDI [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.vdi.lv/index.php?menu_id=23&lang_id=1>
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LUCEMBURSKO
odpovědný orgán:
Ministère du Travail et de l‘Emploi 1 (ministerstvo práce a zaměstnanosti)
legislativa -základní předpis:
Loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une
exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (implementace
směrnice 80/1107/EHS)
Loi du 14 déc. 2001 modifiant des lois de 1988, 1989 et 1994, 200ž concernant la protection de
la santé des travailleurs 2 .
prováděcí předpis:
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. 3
(implementace směrnice 91/322/EHS a 96/94/EHS)
L'arrêté royal du 17 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de
la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu
de travail est paru dans le Moniteur belge du 7 juin 2007. 4
Z d r o j : Legilux

5

název OELs:
valeurs limites
První seznam je z roku 1991, převzali jej z německé legislativy.
Od roku 1974 je L‘Inspection du Travail et des Mines 6 (inspektorát) odpovědný za OHS, státní
dohled, implementaci předpisů ES v oblasti OHS a jejich zveřejňování. Nemá dohled nad
zemědělci a soukromníky.
Směrnice ES IOELVs i BOELVs transponovány do národních předpisů, ale mají jinou právní
sílu. Pro látky, které se vyskytují v pracovním prostředí, ale není pro ně stanoven limit se přejímá
hodnota z německého seznamu – a to jak MAK, tak TRK. Pro směsi podle TGRS 403.
Definice OELs je přejatá ze směrnice 80/1107/EHS, hodnoty jsou v ppm či mg/m3 a jediná
poznámka u látek vstřebávající se kůží.

1
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Ministère du Travail et de l'Emploi [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:<http://www.mt.etat.lu/>
Mémorial - Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 19. Mai 2003, No A-96. Dostupné z:
<http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0651905/0651905.pdf#page=2 >
Mémorial - Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, 26 Aug. 2002, No.A-96, s.1948-1956. Dostupné z:
<http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2002/0962608/0962608.pdf?SID=c412d59ce0c1ae8381e9f784409d2e2b>
Prévention & Interim http://www.p-i.be/piw/piw01.nsf/52b2da8b666e069080256aaa002ab228/
b872aafe7961f628c12572ff0029e405/$FILE/kb%2017-5-07%20grenswaarden.pdf
Service Central de Législation. Legilux - Espace Législatif [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.legilux.public.lu/leg/index.html>
A la Une - ITM [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://www.itm.lu/>
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postup při stanovování
Neexistuje žádná pracovní skupina, která by pracovala na národní úrovni. Jen při projednávání
návrhu prováděcího předpisu - jako ve všech ostatních případech - je konzultován sociální
partner. Provozní technici jednotlivých pracovišť musí pravidelně 1x za rok poskytnout údaje o
spotřebě CHL, kde a jak byla použita. Expozice musí být měřena pravidelně, a to podle
dosahovaných hodnot CHL v pracovním ovzduší. Např. každý 6 týden, pokud hodnota ≥ 50 %
MAK, každý 32 týden, je-li hodnota > 25 % ale < 50 % MAK, a každý 64 týden, je-li > 10 % ale
< 25 % MAK.
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MAĎARSKO
odpovědný orgán:
Egészségügyi Minisztérium (Ministrerstvo zdravotnictví)
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány 1 (Státní ústav pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci)
legislativa -základní předpis:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel 2 , novela 11/2004, (28.12. 2002, No.165, p.10245-10259)
(zákon o bezpečnosti a ochraně zraví při práci)
prováděcí předpis:
Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM rendelet, z 30 září.
novely: 13/2002, 16/2004 3
z d r o j : Magyar Közlöny
název OELs:
ÁK - megengedett átlagos koncentráció = PEL definované jako koncentrace, které nezpůsobí
reverzibilní ani irreverzibilní postižení pracovníka či jeho potomky, je-li jí exponován 8hod/den,
5 dní v týdnu, 252 dní v roce po celou dobu práce (od 18-62 let).
CK – megengedett csúcskoncentáció nárazová, může být 1-8x vyšší nez PEL, dosažení max. 4x
po 15 minut za směnu
MK – maximális koncentráció maximální koncentrace je stanovena pro CMR látky, nesmí být
překročena v žádném případě. Je stanovena jako „sociální hodnota”.
Seznam je plně harmonizován se směrnicemi ES, obsahuje definice, doporučení pro výpočty, má
331 položek, vyjádřené v mg/m3, jak PEL tak STEL hodnoty, 10 látek dusivých, klasifikaci,
informaci, zda se látka vstřebává orálně či kůží, senzibilizátory, skupenství, karcinogeny
klasifikované podle IARC 1, 2A a 2B, hormony, antibiotika a všeobecné informace.
postup při stanovování
Tvoří a aktualizuje jej pracovní skupina (tvoří ji toxikologové, chemikové, hygienici, lékaři
z pracovního lékařství) ustanovená na Institutu pracovního lékařství. Další hodnoty jsou převzaty
z ostatních vyspělých zemí, většinou z Německa, některé „staré „hodnoty jsou převzaty z dřívější
doby.
Státní dohled je rozdělen mezi tři orgány, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(ÁNTSZ) – hygienickou službu, Országos Munkabiztonsági és a Munkaügyi Főfelügyelőség
(OMMF) inspektorát práce a Magyar Bányászati Hivatal (MBH) Maďarský báňský úřad. 4
1
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4

Jablonkay Gábor. Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány [online]. c2006, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.mkk.org.hu/index.htm
[s. n.] [online]. [cit. 2007-09-04]. Dostupné z: <http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300005.MUM
Szabványbolt, Pf. 162, 1431 Budapest, Hungary, 1988. 26p. <http://www.emla.hu/prtr/kembizt25_2000.pdf>
Jablonkay Gábor. Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány [online]. c2006, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.mkk.org.hu/mop.htm
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MALTA
odpovědný orgán:
Ministrstvo za družino in socialno solidarnost (ministerstvo rodiny a sociální soudržnosti) 1
Ministru tas-Saħħa (ministr zdraví)
legislativa -základní předpis:
A.L. 120/2003 Regolamenti ta' l-2003 li jistabbilixxu l-ewwel lista ta' valuri ta' limiti indikattivi
li ghalihom wiehed jista' jkun espost waqt ix-xoghol ghall-protezzjoni tas-sahha u s-sigurta' fuq
ix-xoghol minn riskji relatati ma' agenti kimici fuq il-post tax-xoghol 2
prováděcí předpis:
A.L. 227/2003 Regolamenti ta' l-2003 dwar il-Protezzjoni tas-Sahha u s-Sigurta' tal-Haddiema
minn Riskji relatati ma' Agenti Kimici fuq il-Post tax-Xoghol 3
z d r o j : Government Gazette
název OELs:
Nejsem schopna identifikovat správná slova. Nalezené předpisy jsou oskenované a velice těžko
čitelné. Seznam je směrnice 2000/39/ES.

1
2
3

Ministry for the Family & Social Solidarity [online]. c2001-2005, [cit. 2007-09-04]. Dostupné z:
<http://www.msp.gov.mt/>

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 16 ta’ Mejju 2003, Nru. 17, s. 419. Dostupné z:
<http://www.ohsa.org.mt/docs/laws/ohs_al_120_03.pdf>
Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 5 ta’ Settembru 2003. Dostupné z:
<http://www.ohsa.org.mt/docs/laws/ohs_al_227_03.pdf> < http://www.ohsa.org.mt/docs/OELV_en.pdf>
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NĚMECKO
odpovědný orgán:
Bundesminister für Gesunheit und Soziale sicherung (Spolkové ministerstvo zdravotnictví a
sociálního zabezpečení),
Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 1
Komise senátu pro výzkum zkoumající nebezpečnost CHL na zdraví v pracovním prostředí.
legislativa –základní a
Chemikaliengesetz 2 (zákon o chemických látkách)
prováděcí předpis:
Technische Regeln für Gefahrstoffe – TRGS, TRGS 900 (MAK a TRK), TRGS 903 (BAT),
TRG 905 (seznam CMR)
Z d r o j : Gemeinsames Ministerialblatt a Bundesanzeiger
název OELs:
Arbeitsplatzgrenzwerte
MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen 3 ,
TRK - Technische Richtkonzentrationen
V roce 1958 byl publikován první seznam MAK, který vycházel z ACGIH. Od roku 1969 je
ročně aktualizován a hodnoty jsou nezávislé na limitech ACGIH. Všechny hodnoty jsou legálně
závazné, jakmile jsou zveřejněny. V SRN používají tři druhy limitů.
TRK jsou takové koncentrace CHL v ovzduší pracovního prostředí, které je možné dosáhnout při
nelepší technologii, obvykle se používají pro karcinogeny a mutageny kategorii 1 a 2.
V některých případech se používají i u karcinogenů a mutagenů kategorie 3 a pro další látky
např. pro kobalt.
MAK mohou být stanoveny jen pro ty látky, pro které je známa NOAEL či LOAEL, což neplatí
pro karcinogeny a mutageny kategorie 1 a 2. Jsou stanoveny jako health-based.
Současný seznam Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900 4 (technická pravidla pro
nebezpečné látky) má dvě části. Kategorie I (látky s lokálním účinkem a se senzibilizujícím

1

2

3

4

DFG. DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe [online]. c2002-2007, letzte
Änderungen 31.8.2007, [cit. 2007-09-05]. Dostupné z:
<http://www.dfg.de/dfg_im_profil/struktur/gremien/senat/kommissionen_ausschuesse/senatskommission_pruefung_a
rbeitsstoffe/senkom0007.html. >
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) In der Fassung vom 25. Juli 1994,
(BGBl. I 1994 S. 1703;.1994 S. 1963; 1994 S. 2705; 1997 S. 1060; 1998 S. 950; 2000 S. 1045, 2048; 2001 S. 843,
2001 S. 2331)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). MAK- und BAT-Werte-Liste 2006. 1. Edition. Weinheim: Wiley – VCH,
July 2006. 266s. Dostupné z:<http://www.wiley-vch.de/publish/en/books/bySubjectCH00/ISBN3-527-31598-5/.>
ISBN-10: 3-527-31954-9 ISBN-13: 978-3-527-31954-1.
Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung – BauA. Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS 900.
Dostupné z: <http://www.baua.de/nn_16806/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf >
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účinkem na dýchací cesty) a II. látky, které se resorbují kůží. V TRG 900 (MAK a TRK) je asi
900 položek.
Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte TRGS 903 5 Technische Regeln für Gefahrstoffe (BAT) jsou
BET hodnoty stanovené jako health-base a definují se jako maximálně přípustné množství CHL
nebo jejího metabolitu v tělní tekutině nebo ve vzduchu nebo maximálně přípustná biologická
odchylka od normy vyvolaná CHL. Mají asi 50 položek.
Do roku 2006 zveřejňoval TRG Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – BauA 6
(Spolkový institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci) Od roku 2007 seznamy publikuje
Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí v Gemeinsames Ministerialblatt a Bundesanzeiger.
postup při stanovování
Technická pravidla pro nebezpečné látky stanovuje Výbor pro nebezpečné látky Ausschuß für
Gefahrstoffe - AGS. Vychází z doporučení z návrhu DFG komise pro výzkum vlivu chemických
látek v pracovním prostředí na zdraví, indikativních OELs ES, z dočasně navržených hodnot
např. pro jednotlivé podniky a z limitů ostatních států. Výbor je poradním orgánem Federálního
ministerstva práce a sociálních věcí. Pod výborem pracuje několik pracovních skupin. Výbor pro
MAK 7 je skupina patřící do německé vědecké nadace Forschungsgemeinschaft – DFG, která
navrhuje health-base limity.
Na www BauA jsou k dispozici následující informace:
•
•
•
•
•

GESTIS databáze - OELs asi 10 států a odkazy na další státy 8
GESTIS substance databáze 9 klasifikace nebezpečných látek
Gefahrstoffliste 10 (seznam nebezpečných látek - online v němčině
TRGS 900 11 v němčině
Kritéria

12

Evropské Komise pro OELs

současná diskuse a problémy
Revize klasifikace karcinogenů do 5 skupin přidávají kategorii negenotoxické (4 kategorie) a
kategorii 5 – látky s karcinogenním nebo genotoxickým účinkem, jejichž potence je tak nízká, že
není signifikantní.
5

6
7
8

9
10
11
12

Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung – BauA Technische Regeln für Gefahrstoffe Biologische
Grenzwerte TRGS 903. Dostupné z: <http://www.baua.de/nn_16810/de/Themen-von-AZ/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-903.pdf>
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [online]. [cit. 2007-09-05]. Dostupné z: <http://www.baua.de>
DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft [online]. c2002-2007, letzte Änderungen 3. 9. 2007, [cit. 2007-09-05].
Dostupné z: <http://www.dfg.de/>.
Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz – BGIA. Databases on hazardous substances: GESTIS
International limit values for chemical agents [online]. [cit 2007-09-05]. Dostupné z:
<http://www.hvbg.de/e/bia/gestis/limit_values/index.html>
HVBG. BGIA - GESTIS-database on hazardous substances [online]. [cit. 2007-09-05]. Dostupné z:
<http://www.hvbg.de/e/bia/gestis/stoffdb/index.html.>
HVBG. BGIA-Report 1/2006: Gefahrstoffliste 2006 [online]. [ cit. 2007-09-05] Dostupné z:
<http://www.hvbg.de/d/bia/pub/rep/rep05/bgia0106.html>
BAuA - TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte [online]. [cit. 2007-09-05]. Dostupné z: <http://www.baua.de/de/Themenvon-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/TRGS-900.html__nnn=true>
Employment and Social Affairs : Health and Safety at Work [online]. [cit. 2007-09-05]. Dostupné z:
<http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/docs_en.htm>
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NIZOZEMSKO
odpovědný orgán:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 (Ministerstvo sociálních věcí a
zaměstnanosti)
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen zodpovědný za OHS
včetně OELs.
legislativa -základní předpis:
Arbeidsomstandighedenwet 1998 2 zákon o pracovním prostředí
Arbeidsomstandighedenwet 2007 3 jeho poslední novela vyšla jako úplné znění a je značně
přepracován.
prováděcí předpis:
Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling 4
Z d r o j : State Courant
název OELs:
wettelijke grenswaarden – Maximaal Aanvaarde Concentraties = MAC (TWA směnové,
krátkodobé a stropní)
Legální jsou pouze ty, které jsou v seznamu. Seznam má dvě části 1. část obsahuje látky, které
mají limity ES (IOELSV), obsahuje asi 110 látek, druhá část jsou národní limity pro karcinogeny
asi 60 látek.
Do roku 1977 používali limity ACGIH. Holandské limity vyšly poprvé v roce 1978 a zveřejnilo
je Generální ředitelství pro pracovní otázky Ministerstva sociálních věcí a zaměstnanosti. Tyto
OELs vycházely z ACGIH, NIOSH a německých limitů. Podle jejich studie bylo více než 100
limitů podhodnocených – doporučení nebyla na health- base úrovni.
Kritizována byla i délka procedury – 3-4 roky. Nebylo doporučení pro směsi, nebyla brána
v úvahu délka expozice, rozdílnost podle pohlaví, věku, těhotenství a mládež. (6)
V Holandsku existují tři typy OELs, podle vymahatelnosti – zákonné tj. seznamy ES limitů
IOELVs a karcinogenů BOELVs a „správní“ tj. limity pro podniky.
postup při stanovování
Gezondheidsraad 5 Rada pro zdravotní otázky, má asi 200 členů, kteří jsou členy různých komisí
a výborů, sama nemá plenární zasedání. Do konce roku 2006 doporučoval OELs Výbor DECOS
1
2
3
4
5

SZW, Directie Communicatie, Afdeling Websystemen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [online].
[cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.minszw.nl/>
Arbeidsomstandighedenwet [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.stab.nl/wetten/0034_Arbeidsomstandighedenwet_1998_Arbowet_1998.htm>
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandighedenwet
[online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <www.arbonieuwestijl.nl/docs/pdf/070112_NieuweArbowet.pdf>
Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende duikarbeid. Uit: Staatscourant 28 februari 2007, nr. 42, s. 26.
Dostupné z: <www.arborom.nl/arborom/export/module2/Wijziging/nsc42-26.pdf>.
Gezondheidsraad [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.gr.nl/organisatie.php>
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(Dutch Expert Committee on Occupational Standards) 6 , který byl jedním z výborů Rady pro
zdravotní otázky Sociaal-Economische Raad - SER. Rada měla podvýbor pro OELs, který byl
založen na principu tripartity (6 zástupců zaměstnavatelů, 6 zástupců zaměstnanců, 6 zástupců
ministerstva, nezávislého předsedu a 2 poradní členy (zástupci DECOS). Navrhoval cca 10
limitů za rok. Od ledna 2007 mají nový systém stanovování OELs. 7 OELs doporučuje
Arbeidsomstandighedenwet in werking getreden - Toxische stoffen op de werkplek 8 (Výbor pro
toxické látky v pracovním prostředí), který je orgánem Commissie Gezondheid en
Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) 9 . Rada doporučuje používat tzv. prohibiční
hladinu rizika (prohibitive risk level) - riziko karcinomu je vyšší než 10-4 na látku a rok a target
risk level riziko karcinomu je vyšší než 10-6 na látku a rok.
odpovědnost za zveřejnění:
De Staatssecretaris van Sociale Zakenen Werkgelegenheid je konečný orgán, který vydává
OELs.
Postupuje se třístupňově:
1. stanovení hladiny „health-based step“ návrh se předává zástupcům zaměstnavatelů a
odborům, je dostupný všem na www stránkách – je i v angličtině, po zapracování připomínek
je opět zveřejněn,
2. posouzení „schůdnosti“ proveditelnosti návrhu – diskuse pro sociálních aspektech – pouze
pro karcinogeny,
3. administrativní krok – projednání v nejvyšších orgánech a publikování.
Současný nový systém je založen na doporučování „private limits” tj. doporučování limitů pro
jednotlivé zaměstnavatele (společnosti). Tyto limity by měly tvořit další seznam, který by
doplňoval seznamy stávající tj. limity ES, jak indikativní – doporučené (IOELV), tak zákonné
(BOELV), dále národní limity (without owners), tj. ty, pro které se neočekává, že ES bude mít
pro ně limit, ale představují vysoké riziko, že mohou poškodit zdraví a u kterých ministerstvo
považuje za nutné stanovit limit.
Pokud není možné limitu dosáhnout, společnost musí navrhnout plán opatření jak to budou řešit.
Výbor má za úkol klást důraz na rozvoj správných postupů, např. nalézt praktické řešení a
měřením potvrzovat zákonné požadavky. Hlavní odlišnost od starého systému: žádný socioekonomický a technický problém by neměl mít vliv na doporučenou hodnotu OELs mají být
limity založené na posouzení vlivu zdraví. Pouze pro karcinogeny, pro které není možné stanovit

6
7
8
9

Gezondheidsraad [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.gr.nl/wgd.php?phpLang=en>.
Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z:
<http://www.gezondheidsraad.nl/pdf/CommissieGBBS1.pdf>
[online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z: <http://www.gr.nl/wgd.php?phpLang=nl>
Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) [online]. [cit. 2007-09-03]. Dostupné z:
<http://www.gezondheidsraad.nl/pdf/CommissieGBBS1.pdf>
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bezpečnostní limit, by se měl provádět test proveditelnosti. A zde by se mohl pro tyto látky brát
při hodnocení ohled na socio-ekonomický a technický problém.Ve starém systému tento ohled
byl brán v úvahu. Byl změněn i pracovní postup stanovování OELs. Starý systém – projednával
velké množství “běžných” látek. Nový systém omezuje počet těchto látek a v budoucnu by měl
být omezen jen na karcinogeny. V této chvíli není jasné, zda ministerstva tímto návrhem bude
požádá Radu pro veřejné zdraví (National Health Council), aby se zúčastňovala procesu
stanovování OELs a práci v SCOEL.
Odpovědnost za státní dohled má Arbeidsinspectie (inspektorát práce), který podléhá
ministerstvu.
současné problémy
Zmatený pojem pro dráždění očních spojivek, senzorické podráždění, chybění údajů. Holandsko
v roce 1978 též iniciovalo mezinárodní projekt, který měl ověřit asi 150 „starých“ limitů na
současné úrovni poznání a zda stávající limity dostatečně chrání pracovníky. Není ještě
vyjasněno, jak to bude s některými karcinogeny, které jsou nezbytné pro společnost (týká se to
např. cytostatik), kde není možné se vyhnout riziku.
V současné době není žádné státní doporučení, jak zajistit, aby se vyhovělo požadavkům pro
stanovování OELs podle směrnice pracovním prostředí – zaměstnavatel musí identifikovat
riziko, měřit faktor a hodnotit. v budoucnosti. Jestliže ministerstvo chce stanovovat OELs pouze
pro karcinogeny a zákon vyžaduje i limity pro ostatní látky u jednotlivých zaměstnavatelů.
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POLSKO
odpovědný orgán:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 1 (ministerstvo práce a sociální politiky),
Ministerstwo Zdrowia (ministerstvo zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
Dział dziesiąty ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 2
prováděcí předpis:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 3
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy pracy DzU 217, poz. 1833 ze zm. 2005 r., Dz.U. 212, poz. 1769 4
Z d r o j : Dziennik Ustaw
název OELs:
Wartości najwyższych dopuszczalnychstężeń związków chemicznych szkodliwych
Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) = PEL
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) = STEL
najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP = stropní
Seznam je součástí předpisu, ve kterém jsou limity i pro fyzikální faktory vyskytující se
v pracovním prostředí.
Seznam má v poznámce písmena R (rakotwórczy - karcinogen) a S (wchłaniające się przez skórę
- kožní vstřebávání), jsou udávány v mg/m3, seznam má 479 položek s názvem látky a CAS
číslem, seznam pro prachy je samostatně, má 19 položek, součástí jsou i doporučení pro výpočet
např. při práci nad 8 hod.,
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 5 , je orgánem státního dohledu
postup při stanovování
Mezirezortní pracovní skupina expertů má zástupce ministerstva zdravotnictví, ministerstva
práce, průmyslu, inspektorátu práce a odborů. Dokumenty publikují v kwartalniku Komisji
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy.(32), (35)

1
2
3
4
5

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [online]. c2005, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=354>
Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, z późn. [online]. c2005, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
http://217.11.148.41/index.php?gid=592
Dz. U. Nr 73, poz. 645 novela Dz. U. Nr 157, poz. 1318, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: <http://www.thetadoradztwo.pl/pdf_substancje/17.pdf>
Dz. U. Nr 217, poz. 1833 i z 2005 r. Nr 212, poz. 1769 [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<www.secura.com.pl/bhp/pl/biblioteka/wykaz.pdf>, <http://www.ciop.pl/12779>
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy [cit. 2007-09-06]. Dostupné z
<http://www.ciop.pl/3869.html>
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PORTUGALSKO
odpovědný orgán:
Ministério do Trabalho e da Solidariedade” – MTS 1 (ministerstvo práce a solidarity)
Ministério da Saúde ( ministerstvo zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
Decreto-lei n° 479/85253 (transpozice směrnice 80/1107/EHS)
prováděcí předpis:
Decreto-Lei n° 290/2001 Diaro da Republica N° 266 du 16 novembre 2001, page 7330
(transpozice směrnic 91/322/EHS, 98/24/ES, 2000/39/ES)
Decreto-Lei n.º 305/2007 Diário da República, 1.ª série N.º 163, 24 de Agosto de 2007 2
název OELs:
VLE - Valores limite de exposição profissional
Portugalský seznam vychází z ACGIH. Poprvé zveřejněn jako norma 1796/1988 3 vydaná
Instituto Português da Qualidade (IPQ) 4 . Portugalský institut kvality. OELs jsou publikovány
jako standarty, V roce 2003 provedena revize. Seznam má 633 položek, jsou krátkodobé,
dlouhodobé a stopní. Od roku 2002 se aktualizují ročně. Samotný seznamy tvoří IOELVs 106
položek, BOELVs. -pro křemen, azbesty jsou závazné.
Orgán státní správy zodpovědný za dohled je Inspecção Geral do Trabalho – IGT inspektotát
práce je součástí Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho 5 (Institut
pro rozvoj a inspekci pracovních podmínek).
postup při stanovování
Neexistuje žádný orgán, který by se věnoval navrhování výzkumu na národní úrovni.
Konzultaci se sociálními partnery zájmovými skupinami zajišťuje Rada pro ekonomiku a
sociální záležitosti Conselho Económico e Social – CES 6 .vznikla v roce 1989 při revizi ústavy.
Má 63 členů, a tvoří ji zástupci vlády, odborů, zaměstnavatelů, profesionálů, univerzit,
organizace zaměřené na ochranu životního prostředí, společnosti na ochranu spotřebitelů.
Stálou komisí, Mezi zasedáními CES pracuje permanentní komise pro sociální konzultaci
Comissão Permananete de Concertação Social, která je tripartitním orgánem mající 6 zástupců
z odborů, 6 zástupců zaměstnavatelů a zástupců ministerstva. Ministerstvo vydává pravidelně 4x

1
2
3
4
5
6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Enlaces de Interés [online]. c1996-2006, ultima
actualización Dec 2006, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: <http://www.mts.gov.pt/mts/index.php>
Diário da República [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: http://www.dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0572805731.PDF
NP 1796:1988 pp.41 C 420 /CT 42 Higiene e segurança no trabalho. Valores limites de exposição para substâncias
nocivas existentes no ar dos locais de trabalho del Instituto Português da Qualidade (IPQ). 2ª Edição.
IPQ - Instituto Português da Qualidade [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
< http://www.ipq.pt/backhtmlfiles/ipq_mei.htm >
IDICT - IGT - ISHST [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: < http://www.idict.gov.pt/ >
Conselho Economico e Social – Portugal [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: <http://www.ces.pt/>
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za měsíc informace dává všem zájmovým skupinám možnost vyjádřit se a poslat komentář
k OHS problematice.
Nedodržení limitu se zákonným limitem i indikativním limitem je považováno jako závažné
porušení zákona.
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RAKOUSKO
odpovědný orgán:
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 1 (Spolkové ministerstvo hospodářství a
práce)
legislativa -základní předpis:
Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
prováděcí předpis:
Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über krebserzeugende Arbeitsstoffe 2
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die Grenzwerteverordnung
2001 geändert wird BGBI für Österreich Teil II n° 184 vom 18/03/2003, p. 755
(SG(2003)A/3970 du 15/04/2003
Verordnung der Bundesregierung über Grenzwerte für Arbeitsstoffe und über Krebserzeugende
Arbeitstoffe (Bundes-Grenzwerteverordnung - B-GKV) BGBl. für die Republik Österreich Teil II
n° 393 vom 31/10/2002 p. 2859 (SG(2002)A/11828 du 03/12/2002)
242. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit, mit der die
Grenzwerteverordnung 2003 und die Bauarbeiterschutzverordnung geändert werden 3
z d r o j : Undesgesetzblatt für die Republik Österreich (Spolkový věstník).
název OELs:
MAK - Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
Technische Richtkonzentrationen - TRKs
Seznam vytvořen ze zdrojů ACGIH, německých a vlastních. OELs jsou transponovány do
národních zákonů prostřednictvím federálního zákona o bezpečnosti a zdraví při práci.
Seznam má asi 600 položek. OELs (Grenzwerteverordnung)jsou dva typy.
Maximální přípustné koncentrace (MAK)- je časově vážený průměr CHL ve formě plynu, páry
při prachu, která podle současného stavu znalostí obvykle nepoškodí zdraví pracovníků ani po
opakované a dlouhodobé pracovní expozici.
Technické směrné koncentrace (TRK) - jsou hodnoty časově váženého průměru, které se
stanovují pouze pro ty nebezpečné látky (např. karcinogenní) pro které nemůže být stanovena
bezpečná hodnota, ale pouze snižuje riziko nepříznivého účinku, ale nevylučuje ho.

1
2

3

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, BMWA, Österreich [online]. c2007, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<http://www.bmwa.gv.at/BMWA/default.htm>.
Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich. Verordnung: Änderung der Grenzwerteverordnung 2001. Wien:
[s. n.], 18. März 2003. Dostupné z: http://www.ris.bka.gv.at/tawebcgi/taweb?x=d&o=r&v=bgblpdf&d=BGBLPDF&i=3851&p=2
Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich. Verordnung: Änderung der Grenzwerteverordnung 2003 Wien:
[s. n.], 29. Juni 2006. Dostupné z: http://www.auva.at/mediaDB/116167.PDF
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MAK a TRK se doporučují pro 8 hod. pracovní dobu, a průměrný 40 hod. týden, u některých
látek se průměr vypočítává z jednoroční expozice. Krátkodobé (STEL) se většinou stanovují pro
15 minut. A mohou tvořit maximálně 1 hodinu z 8 hodinové pracovní doby. Stopní limity
nesmějí být překročeny v žádném případě. MAK a TRK se stanovují pro jednotlivé látky, ne pro
směsi. Hodnota pro volatilní látky se vyjadřuje v ml/m3 u a pro nevolatilní látky v mg/m3. U
některých látek mohou být poznámky „S“ (senzibilizující) a „H“ (vstřebávání kůží může být
vyšší než inhalačně).
Inspektorát práce byl zřízen Federálním ministerstvem pro sociálních záležitosti podle zákona na
ochranu při práci, jako orgán odpovědný za státní dozor.
Postup stanovení: třístupňový
1. „vědecký skupina“ – je pracovní skupina poradního výboru – nemá úřední název, členové jsou
navrhováni různými zájmovými skupinami (zaměstnavatelé, odbory), výbor se radí i s dalšími
experty z oblast pracovního lékařství, hygieniky práce, epidemiology, není iniciativní
2. ústřední inspektorát bezpečnosti práce (odpovídá za dohled a prosazování OELs), připravuje
podklady pro jednání
3. poradní výbor pro ochranu pracujících (Arbeitnehmerschutzbeirat), zástupci sociálních
partnerů, inspektorů práce a ministerstva, předsedá mu ředitel ústředního inspektorátu práce.
Výbor hodnotí dostupnost údajů, rozhoduje případ od případu, doporučuje hodnotu.
Ministerstvo vydává na základě nový seznam OELs (Grenzwerteverordnung). Nařízení o
hraničních hodnotách s MAK a TRK obsahuje též seznam karcinogenů.
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ŘECKO
odpovědný orgán:
Ministr práce a sociálního zabezpečení
legislativa -základní předpis:
Nomos up‘arith. 1568/1985 - Ugieine kai asfaleia tōn ergazomenōn 1 (transpozice směrnice
80/1107/ES)
prováděcí předpis:
Instrument légal n° 338/2001 FEK n° 227/1 du 09/10/2001, p. 3163 (traspozice směrnice
98/24/ES) jsou zákonné.
Instrument légal n° 339/2001 FEK, obsahuje BET 2 (traspozice směrnice 2000/39/ES)
T

název OELs:
V angličtině nenalezen, v řečtině jsem nebyla schopna nalézt předpis.
553 látek převzatých z ACGIH, je to zákonným předpisem signovaná prezidentem. Za všech
okolností musí být úroveň expozice pod stanovenou hodnotou. Zvláštní postavení mají OELs pro
olovo a azbest, mají OELs pro krystalický křemen, bavlnu a inertní prachy.
V poznámce mají S – kožní vstřebávání
Národní Rada pro OHS (SYAE) byla ustanovena jako účinné forum pro odbornou konzultaci.
Od roku 1986 je v Řecku dvojstupňový systém. První stupeň představuje vědecký výbor o 8
členech. Národní Rada. Předpisy připravuje Helénský institut pro pracovní prostředí a
bezpečnost.

1

2

Egheiridio nomothesias ugieinēs kai asfaleias tēs ergasias. Athēna: Ellēniko Institouto Ugieinēs & Asfaleias tēs
Ergasias, 1994, Vol. A. s. 592-626. ISBN 960-7389-04-2. [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/227A_01.pdf>
ELINYAE Hellenic Institute for Occupational Health and Safety at Work [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<http://www.osh.gr/Kyae>, <http://elinyae.gr>,.
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SLOVENSKO
odpovědný orgán:
Ministerstvo zdravotníctva 1
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
legislativa -základní předpis:
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení
vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
prováděcí předpis:
Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci 2
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred
rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, 3
z d r o j : Zbierka zákonov
název OELs:
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) s priemernou hodnotou a hraničnou hodnotou.
V seznamu je EINECS, CAS, vyjádření v ppm, a mg.m-3, platné při teplotě 20 °C a 101,3 kPa,
kategorie a upozornění. Seznam má 280 položek. Seznam s BET má 45 položek.
kategorie I – pro místní dráždivé účinky nebo účinky senzibilizující dýchací cesty. NPEL se
nesmí překročit, ojediněle se může překročit 2krát při některých chemických faktorech.
kategorie II – NPEL se může krátkodobě překročit maximálně 2 – 8-krát za směnu. Maximální
trvání průměrné expozice píku nesmí přesáhnout 15minút 4-krát za směnu v intervale jedné
hodiny mezi píky, přičemž průměrný NPEL za 8-hodinovou směnu musí být dodržený.
Ve sloupci upozornění:
K –faktor se může lehce absorbovat kůží.
S – faktor může způsobit senzibilizaci, dodržování NPEL nezabezpečí, že nevzniknou u
vnímavých jedinců alergické reakce.
R –expozice se měří jako respirabilní frakce aerosolu.
postup při stanovování:
Podle ústního sdělení MUDr. Eleonory Fábryové - členky SCOEL nemají na Slovensku žádnou
pracovní skupinu.

1
2
3

Ministerstvo zdravotníctva SR [online]. c2005, [cit. 2007-09-06]. Dostupné z: <http://www.health.gov.sk/>
Zbierka zakonov 2006. Nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
expozíciou chemickým faktorom pri práci. čiastka 125, s. 2555 Dostupné z: <http://www.zbierka.sk/>.
Zbierka zakonov 2006. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri prác. čiastka 125, s. 2579.
Dostupné z: <http://www.zbierka.sk/>
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SLOVINSKO
odpovědný orgán:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 1 (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí)
Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD) 2652/1999, 13, 7. 1999, No.56, p.7063-7071

2

prováděcí předpis:
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu. 3
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu 4
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem 5
z d r o j : Uradni list Republike Slovenije 6
název OELs:
Kratkotrajna vrednost (KTV)
MV- mejna vrednost - TWA celodenní
KTV Kratkotrajna vrednost – TWA krátkodobá
Seznam zavezujo.ih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost 7
Seznam má 158 položek a následující písmena v poznámce: R Rakotvorno - lahko povzro.i raka;
M Mutageno – lahko povzro.i dedne genetske okvare; RF - Teratogeno - lahko škoduje
plodnosti; RE Teratogeno - lahko škoduje nerojenemu otroku; K Lastnost lažjega prehajanja
snovi v organizem skozi kožo; TDK Tehni.no dosegljiva koncentracija – je podana za rakotvorne
snovi in pomeni koncentracijo snovi v zraku na delovnem mestu, ki je dosegljiva s stanjem
tehnike.
V seznamu jsou sloupce s poznámkou do které kategorie karcinogenu (mutagenu) patří,
klasifikace podle ES a IARC.
Inspektorat RS, je orgánem státního dozoru. Zřízen Ministerstvem práce, rodiny a sociálních
věcí.
1
2
3
4

5
6

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve [online]. [cit. 2007-09-06]. Dostupné z:
<http://www.mddsz.gov.si/>.
Uradni list Republike Slovenije 56/99 in 64/2001
Uradni list RS, {t. 30/2000, 73/2005) http://www.zvd.si/csnv/pub/publikacije/mejne_vrednosti.htm, >
<http://www.uradni-list.si/_pdf/2005/Ur/u2005075.pdf>
Uradni list Republike Slovenije 39/2005. ISSN 1318-0576 Dostupné z: <http://www.uradnilist.si/1/ulonline.jsp?urlid=200539&dhid=75428 >, <http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2005-075-03346OB~P003-0000.PDF>
Uradni list Republike Slovenije št. 229 z dne 29. 6. 2004, str. 23
Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, 2006. ISBN 961-6471-07-4.
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ŠPANĚLSKO
odpovědný orgán:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1 (ministerstvo práce a sociálních věcí)
legislativa -základní předpis:
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales law (o předcházení rizikům při práci).
prováděcí předpis:
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2006.
název OELs:
VLA = Valore Límite Ambientales
VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria = PEL, po 30 minut 3x denně, nesmí v být
žádném případě překročen pětinásobek hodnoty
VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración = STEL, nesmí být
překročena v žádném časovém úseku.
VLB - Valor Límite Biológico = BET
Seznam má asi 800 látek. Většina z nich je doporučených, pouze převzaté BOELVs jsou
zákonně vázané. Seznam je zveřejňován ročně jako Lista de Valores Límite Ambientales de
Exposición Profesional. Má dvě části v první jsou VLA-ED a VLA-EC s CAS, EINECS a
poznámky. V druhé části seznamu jsou BET, má asi 50 položek.
Karcinogeny a mutageny jsou ve dvou tabulkách. Lista de cancerígenos y mutágenos” do nich
jsou zařazeny všechny, které jsou obsaženy v tabulkách karcinogenů a mutagenů kategorie 1 a 2
podle směrnice 67/548/EHS, má 250 hlavních položek.
Tabulka 2 Lista de cancerígenos y mutágenos con valor límite adoptado, obsahuje všechny látky
z první tabulky, pro které byl stanoven limit. Má asi 60 položek. Jsou to hodnoty doporučené.
Od roku 1998 publikuje OELs Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT). 2 Limity doporučuje pracovní skupina podléhající Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (CNSST) 3 (Státní komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).
Doporučuje limity pro ty chemické látky, které nemají limit stanovený předpisem. Komisi tvoří
reprezentanti státu, regionálních vlád, zaměstnavatelů a odborů. Přijetí návrhů znamená souhlas
většiny. CNSST je orgánem státní správy.
1
2

3

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Página Principal [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z:
<http://www.mtas.es/ >
Documento sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en Espańa 2007. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z:
<http://www.mtas.es/insht/practice/vlas.htm#presenta>
National Commission for Health and Safety at Work (CNSST) [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z:
<http://www.mtas.es/insht/en/cnsst/cnsst_en.htm#>
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Koncentrace pro karcinogenní a mutagenní látky jsou ošetřeny jiným předpisem, ale jsou ve
stejném seznamu. Látky s genotoxickým, mutagenním a genotoxickým potenciálem jsou
v seznamu označeny. Kde je možná kožní penetrace je poznámka v.d. (vía dérmica).
Monitoring a státní dozor zajišťuje Inspektorát práce Inspección de Trabajo.
Diskuse na národní úrovni
Vzhledem k tomu, že byl přejat seznam ACGIH jako doporučená hodnota, na národní úrovni se
diskutuje především jakým způsobem pokrýt, aby více látek bylo zákonně vázaných a aby měli
přehled o používaných látkách. Dále jak posuzovat synergický účinek.
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ŠVÉDSKO
odpovědný orgán:
Socialdepartementet 1 (ministerstvo sociálních věcí)
legislativa -základní předpis:
Lag om ändring i Arbetsmiljölagen; SFS 1977: 1160 2 (Zákon o pracovním prostředí)
prováděcí předpis:
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 3 (AFS 2005:17)
Expoziční limity v pracovním prostředí a jejich měření
z d r o j : Arbete och Hälsa
název OELs:
AFS = Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
nivågränsvärde- celosměnové OELs
kortidsvärde - krátkodobé OELs, nemají statut limitní hodnoty, slouží jako vodítko
takgränsvärde - stropní pro 5 minut (např. pro isokyanáty a čpavek)
Všechny OELs jsou závazné. Mají 3 seznamy: A seznam – ty co se nesmí používat 14 položek,
B seznam – potřebují schválení pro použití cca 60 položek, C seznam – karcinogeny cca 50
položek. Seznam mají v poznámce C – Cancerframkallande (karcinogeny), S - Sensibiliserande,
(senzibilizátory), R - Reproduktionsstörande (toxické pro reprodukci), H- huden (kožní
vstřebávání). BET olovo a kadmium. Stropní hodnotu mají pro dvě látky isokyanáty a čpavek.
Dokumentaci připravuje Kriterigruppen för hygieniska gränsvärde, Arbetslivsinstitutet (pracovní
skupina Státního Institutu pro pracovní podmínky). Základem jsou health-based, ale bere se
v úvahu sociální, ekonomický i technický aspekt. Jsou publikované v Arbete och Hälsa. Revize
se provádí každým třetím rokem. Ročně přijímají cca 10 limitů. Arbetarskydsstyrelsen – národní
rada pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci navrhuje OELs podle konsenzu s ostatními
účastníky. Schvalování je založeno na principu tripartity.
Arbetsmiljöinspektionen je Inspekce pro pracovní prostředí, která je státním dozorovým
orgánem.
Zaměstnavatelé mají povinnost snižovat expozici na nejnižší možnou míru. Inspektorát může
prosadit měření i když se limit nepřekračuje. Látky, které jsou v seznamu IOELVs a nemají limit
ve Švédsku jsou v samostatném seznamu.

1
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Socialdepartementet [online]. [cit. 2007-09-07]. Dostupné z: <http://www.regeringen.se/sb/d/1474>.
Svensk författningssamling 17 June 2003, Vol.8, No.365, s. 1-7. Dostupné z:
<http://62.95.69.3/SFSDOC/03/030365.PDF>
AFS 2005:17. Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Dostupné z:
<http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_17.pdf>,
<http://www.arbetsmiljoarbete.se/dokument/inenglish/legislations/eng0517.pdf>.
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VELKÁ BRITÁNIE
odpovědný orgán:
Secretary of State for Work and Pensions ( státní sekretář práce a důchodů)
Secretary of State for Health ( státní tajemník zdravotnictví)
legislativa -základní předpis:
The Health and Safety at Work etc. Act 1974 1
prováděcí předpis:
EH40/2005 workplace exposure limits. 2 .
název OELs:
MELs - Maximum Exposure Limits
Workplace Exposure Limit
V dubnu 2005 byly dřívější OELs nahrazeny jedním typem Workplace Exposure Limit – WEL.
Seznam je závazný. Tento nový a jednoduší systém rozeznává dále MELs - Maximum Exposure
Limits, které jsou definovány jako bezprahové - nesmí být překračovány.
OELs jsou závazné. Výsledky BET slouží jako indikátor expozice, ale legální statut nemají. BET
jsou součástí EH40. Poznámka Skin je u látek s kožním vstřebáváním. Karcinogenita,
reprodukční toxicita, dráždivé účinky a senzibilizační potenciál se berou v úvahu při návrhu
hodnoty OELs. Pro některé nebezpečné látky - azbest a olovo - je zvláštní právní předpis.
Seznam vydává Health and Safety Executive (HSE) pod názvem EH40 Workplace exposure
limits. Zákony a standarty v oblasti OHS navrhuje Health and safety commision (HSC) tripartitní orgán, který má 10 členů zastupující zaměstnance, zaměstnavatele a nezávislé zájmové
skupiny. Jeho návrhy jsou založeny na konsenzu a v souhladu tripartity. Zdravotní a
bezpečnostní poradní výbor pro toxické látky - Safety Commission‘s Advisory Committee on
Toxic Substances (ACTS) je skutečná pracovní skupiny, která doporučuje nové OELs a jejich
revizi.

1 Statutory Instrument 2002 No. 282.The Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Application to Environmentally
Hazardous Substances) Regulations 2002.Norwich: TSO, 2002. 4s. ISBN 0 11 039310 4 Dostupné z:
<http://www.hmso.gov.uk/si/si2002/20020282.htm >.
2
EH40/2005. Workplace exposure limits. United Kingdom: HSE books, 2005. 74 s. Dostupné z:
<http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf>. ISBN 0 7176 2977 5
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SOUHRN ÚDAJŮ Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

Stát

První a poslední
vydání

ES

1991/ 2006

Belgie

1998/ 2006

Bulharsko

1992/ 2004

ČR

1954/2001/370

Dánsko

1992/ 2007

Estonsko

1999/ 2007

Finsko

Irsko

1960 převzato
ACGIH, 1987
1982/2006
vlastní 650
1994/2007

Itálie

1991 ACGIH

Kypr
Litva
Lotyšsko

2001/2007
2001/
2002/ 2007

Francie

Lucembursko 1991/ z německé
legislativy
Maďarsko
2000
z německých
Malta
2003
Německo
1958 /

Přejaté ES? Vlastní? počet
106 IOELVs
10 BOELVs
směrnice ES,
650 vlastní z ACGIH
směrnice ES
vlastní z ACGIH 531
směrnice ES zapracované do
vlastního seznamu
směrnice ES
vlastní z ACGIH/ 756
směrnice ES
vlastní ze Švédska/377
směrnice ES 18
vlastní 500
směrnice ES samostatně 650
směrnice ES samostatně 39
vlastní 700
pouze pro 3 položky
karcinogeny
směrnice 2006/15 104
vlastní 800
směrnice ES samostatně
vlastní 671
směrnice ES
MAK, TRK
ES
vlastní 331
jen ES 104
ES, vlastní 900

Jsou
indikativní
či závazné
indikativní
závazné
závazné

pracovní skupina
složení - vědci, obory,
stát
experti,

Počet stupňů
při
rozhodování.
3

nemají pracovní skupinu
konzultační orgán

závazné
závazné

odborní pracovníci

závazné
indikativní
závazné

odborní pracovníci,
NEG

závazné
indikativní
závazné
indikativní
všechny
závazné
závazné

odborní pracovníci

závazné

nemají

2
2

Mají
BET?
Počet?
ano
1
ano
1
ano
18
ano
31
ne
ne

odborní pracovníci,
odbory, zaměstnavatelé

3
3
nenalezeno

nemají

konsenzus
2 tripartita

norma

tripartita

závazné
indikativní
závazné

nemají
odborníci, úředníci

závazné
závazné

ne
vědci, úředníci

ano
ano, jiný
předpis
jiný
předpis
ne
ne
ne
ano
6

nemá

ne

3

ne

ne
3

ne
ano, 50

Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Velká
Británie

1978 převzat
ACGIH, 1994
vlastní/2007
1978/2007
1988/2007
2003
1986/2001
2006
1998/2006
/2007 revize
každý 3 rok
/2005

ES
vlastní jen karcinogeny
nový systém
ES, vlastní 479
ES, norma seznam ACGIH
ES
vlastní 600
ES a vlastní 280
ES, vlastní 158
ES, vlastní 800

závazné
indikativní

vědci, úředníci

závazné
závazné
závazné

vědci, úředníci

závazné

ano

3

ano
ne

3
vědci, úředníci
nemají
vědci, obory, úředníci

ES, vlastní

závazné,
indikativní
závazné

ES, vlastní 396

závazné

vědci, obory, úředníci
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3

vědci, obory, úředníci

2
2

ano
ano 45

konsensus

ano 50

3
3

ano
ano

ANALÝZA ÚDAJŮ A POROVNÁNÍ S ČR
1)

Závaznost předpisů
a)

Kromě Itálie všechny státy ES přijaly IOELVs i BOELVs do svých právních předpisů a

ty jsou závazné. Řada států má ještě další seznam, který je či není závazný. Národní limity jsou
závazné asi pro 2/3 států,
b)

Většina „starých“ států přejala jako „národní limity“ hodnoty ACGIH, některé státy po

určité době zjistily, že hodnoty ACGIH nejsou vyhovující a začali pracovat na svých limitech.
Nejdále je Holandsko, Německo a severské státy (ti si vytvořili společnou pracovní skupinu).
5 států stále používá a aktualizuje limity ACGIH. Německé limity přejímají německy mluvící státy
a Maďarsko,
c)

I když směrnice 2006/15/ES (60) v čl. 4 uvádí požadavek, aby členské státy uvedly v

účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18
měsíců po jejím vstupu v platnost. tj. do konce srpna 2007, našla jsem jen 13 států, které tento
termín dodrželo.
2)

Seznamy OELs
a)

Seznamy většinou mají více částí a každý stát k tvorbě seznamů přistupuje jinak.

Existují samostatné seznamy OELs ES, samostatné seznamy pro karcinogeny a mutageny, ty jsou
často ošetřeny i jiným právním předpisem, seznamy pro prachy apod,
b)

Řada států publikuje nejenom limitní hodnotu, ale i celý materiál doporučení a

zdůvodnění často i na www stránkách. Holandsko, Německo a severské státy kromě ve vlastní řeči
zveřejňují podklady i v angličtině,
c)

V ČR jsou v jednom právním předpisu – nařízení vlády (45) všechny expoziční limity.

Nařízení vlády má dva seznamy: a) pro páry a aerosoly a b) pro prachy, který je rozdělen do
několika tabulek podle specifického účinku, v obou seznamech jsou limity převzaty jednak ze
směrnic ES a jednak „národní limity“(Stejnou podobu bude mít i nové nařízení, které má vyjít na
jaře 2008). Všechny limity v nařízení vlády jsou závazné,
d)
3)

V ČR poskytuje komise SZÚ celý dokument jen žadateli, pro který limit stanovila.

Definice OELs
a)

Definice OELs se v jednotlivých státech většinou neliší. Jsou definovány jako časově

vážený průměr (TWA) koncentrace CHL v pracovním ovzduší pro celosměnovou (pro 8 hodin) a
krátkodobou (pro 15 minut) expozici. Některé státy mají i TWA 5 minut pro látky s akutním
účinkem,
b)

Další podmínky např. měření v dýchací zóně pracovníka, stropní limity pro určité látky,

senzibilizátory, se liší stát od státu nebo jsem je v předpise nenašla. Liší se i poznámky – tj. co se
má vzít v úvahu při posuzování expozice látce.
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4)

Pracovní skupiny
a)

Většina států ES má pracovní skupinu, kterou většinou zřizuje orgán zodpovědný za

OHS, je jmenovaná, má přesně vymezené kompetence - doporučuje a provádí revizi pro „stát“ ty
OELs, které nejsou ve směrnicích ES,
b)

V ČR takováto pracovní skupina jmenovaná odpovědným orgánem v současné době

neexistuje. Ještě v polovině 80. let „pracovala“ na národní úrovni pracovní skupina pro expoziční
limity, jejíž členové byli jmenováni v šedesátých letech a jak odcházeli do důchodu, nebyli
nahrazeni novými. I když nebyla komise právně zrušena, přestala existovat na začátku 90. let,
c)

Závazné limity jsou v ČR stanoveny asi pro 2% CHL, které se mohou dostat do ovzduší

pracovního prostředí. Stanovit pro konkrétní pracoviště OELs pro látku, pro kterou nejsou hodnoty
uvedeny v nařízení, dává možnost § 82 odst. 2 písm. n) zákona č. 258/2000 Sb. krajské hygienické
stanici, (88)
d)

V Centru pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu pracovala přes 10 let komise

pro expoziční limity pro pracovní prostředí, která, než byl přijat zákon č. 258/2000 Sb., stanovovala
expoziční limity pro pracovní prostředí a to jak pro ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice,
tak pro jednotlivá pracoviště. Do konce roku 2006 pak tato komise OELs pouze navrhovala
krajským hygienickým stanicím nebo právnickým osobám,
e)

Od ledna 2007 byla ustanovena „Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů a

nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí“ (dále komise SZÚ) jako poradní orgán
ředitele s tím, že CPL SZÚ má předložit statut a jednací řád komise. Návrh a jednací řád jsem
vypracovala, projednala se stávajícími členy komise, vedoucím CPL SZÚ a byl předložen řediteli
SZÚ ke schválení. Statut a Jednací řád Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů a
nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí jsou přílohou č. 1 a 2. této atestační
práce. Změna komise CPL SZÚ na Komisi SZÚ byla proto, aby byla v souladu s organizačním
řádem SZÚ. Komise má 15 členů. Jsou to odborníci jak z výzkumu, tak z terénu s toxikologickým,
chemicko-analytickým, lékařským a technickým zaměřením,
f)

Potřeba komise SZÚ vznikla vydáním Metodického pokynu hlavního hygienika ČR

uveřejněného v částce 1/2005 Věstníku Ministerstva zdravotnictví „k postupu stanovení PEL a
NPK-P látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb.“(41) Hlavní hygienik tímto pokynem
pověřil CPL SZÚ, aby zajistilo odbornou pomoc orgánům ochrany veřejného zdraví a navrhovalo
hodnoty PEL a NPK-P,
g)

Stále však není stanoveno, kdo má navrhovat limity na národní úrovni, toto zastává

komise SZÚ, která k tomu není zmocněna,
h)

Přílohou č. 4 je příklad stanovení limitu pro 2- ethylkyanakrylát, který jsem navrhla pro

jedno pracoviště a přílohou 5 je podobná dokumentace ACGIH.
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5)

Odpovědný orgán
a)

Co se týká odpovědného orgánu v jednotlivých státech ES, jsou to většinou ministerstva,

která mají v náplni práce OSH, a která spolupracují s dalšími ministerstvy. Správním orgánem
zodpovědným nejen za státní dohled ale též za publikace OELs jsou téměř vždy inspektoráty práce,
b)

V ČR je odpovědným orgánem ministerstvo zdravotnictví. OELs jsou vydávány ve

sbírce zákonů jako nařízení vlády, která je povinna je projednat s neopomenutelnými účastníky
řízení, což zahrnuje i zástupce odborů, zaměstnavatelů a profesní organizace.
6)

Postup při stanovování
a)

Postup při stanovování je v řadě zemí 3 stupňový, méně často dvojstupňový: první

stupeň je návrh odborníků (tato pracovní skupina většinou nedoporučuje konkrétní hodnoty
expozičních limitů, pouze udělá přehled podle stanovených kritérií – a určuje health-based úroveň,
druhý stupeň je konsensus výrobců, odborů a nezávislých expertů a třetí je legislativní.
b)

Pokud je postup dvojstupňový, jsou první dva stupně sloučeny,

c)

Seznamy OELs jsou vydány jako právní předpis buď samostatně nebo s dalšími

požadavky na pracovní prostředí a to většinou na úrovni vlády. Jen v případě Portugalska a
Lotyšska jsou limity vydány jako norma.
7)

Diskuse na národních úrovních a problémy v oblasti stanovování OELs:
a)

chybí network evropské komise týkající se OELs

b)

chybí spolupráce SCOEL s komisemi jednotlivých států, spolupráce mezi státy,(6)

c)

vzhledem k tomu, že je stanoveno málo OELs z celkového počtu potřebných a je

nedostatečná kapacita v jednotlivých státech, někteří odborníci z různých států navrhují vytvořit
seznam, aby se zabránilo duplikaci,
d)

Woutersen 2006 (87) „bude-li postup stanovování OELs na národních úrovních trvat tak

dlouho jako dosud, bude trvat stovky let, než se doporučí OELs pro všechny“,
e)

chybí harmonizace kritérií pro hodnocení rizika, definice kritického účinku a vztahu

dávky a odpovědi,
f)

nejsou dostatečně využívány a prozkoumány epidemiologické studie a šetření, chybí

propojení monitoringu prostředí s výsledky BET,
g)

směrnicí Rady 80/1107/EHS, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí

chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci (65) je daná povinnost zaměstnavatelů
měřit a hodnotit faktory v pracovním prostředí. Tato věta byla transponována do právních předpisů
jednotlivých států tj. i do zákona č. 309/2006 Sb. (90) Z toho vyplývá, že zaměstnavatelé, aby mohli
hodnotit, musí vědět jaká hodnota může poškodit zdraví. Ale převážná většina zaměstnavatelů tuto
povinnost plnit nemůže, protože není stanoven expoziční limit,
h)

Zdravotní péče spadá do působnosti členských států, ale v některých oblastech veřejného

zdraví je vhodnější jednat na úrovni ES. Pravidla pro práci s chemickými látkami nebo předcházení
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úrazů na pracovišti: takovéto problémy může ES řešit prostřednictvím předpisů, posilováním
spolupráce mezi vnitrostátními orgány, propagací osvědčených postupů, výměnou údajů o
chorobách z povolání,
i)

Podle článku 3. odst. 3 směrnice 98/24/ES (71) má členský stát uvědomit Komisi jestliže

přijme nebo změní limitní hodnotu. Nenašla jsem nikde v materiálech, jak Komise zpracovává tyto
informace a jaká opatření přijímá.
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B

ZEVŠEOBECNĚNÍ ZÁVĚRŮ PRO PRAXI,
OČEKÁVANÝ VÝVOJ PROBLÉMU

1)

Byla doporučena změna zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů:
Návrh na doplnění § 80 odst. 1:
Z dosavadního znění tohoto § nevyplývá jednoznačně pro ministerstvo zdravotnictví možnost,
zřizovat poradní orgány k otázkách týkajících se veřejného zdraví, proto bylo doporučeno
doplnit další úkol, který se (pracovně) označil písm. q):
„q) zřizovat stálé nebo dočasné poradní orgány k otázkám ochrany veřejného zdraví.“
Odůvodnění:
Metodickým pokynem hlavního hygienika je regulován postup při přiznávání PEL a NPK-P
podle individuálních žádostí. Dosud tyto otázky příslušely komisi zřízené v SZÚ. Jsme toho
názoru, že významnost PEL a jejich doplňování i do celostátně platných předpisů (dnes
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění) by bylo nanejvýš účelné. Proto navrhujeme,
aby hlavní hygienik (Ministerstvo zdravotnictví) měl možnost zřizovat poradní orgány
s celostátní působností. Podobných poradních orgánů (komisí) by mohlo být zřizováno více.
Zda tento návrh byl přijat do novely zákona nám není známo.

2)

Chtěli jsme mít možnost získávat podkladové materiály a důvodovou zprávu o rozhodnutí
SCOEL. Protože jsme byli a jsme přesvědčeni, že tyto materiály do ČR přicházejí. Po téměř
ročním pátrání počínaje ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem práce, úřadem vlády a
konečně výměnou několika dopisů s 1. tajemníkem sociálních věcí Stálého zastoupení České
republiky při Evropské unii se mi nepodařilo získat informace o tom, kdo je kompetentní
osobou pro spolupráci s ES v oblasti OHS a kde materiály jsou.

3)

Jediným úspěchem bylo získání kontaktu na tajemnici SCOEL paní Alicii Huici-Montagud,
PhD., která mi osobně slíbila, že materiály bude posílat naší komisi, pokud dostane žádost od
hlavního hygienika.

4)

Moje snaha a názor, který jsem měla před rokem o ustanovení pracovní skupiny pro expoziční
limity na národní úrovni, abychom se přiblížili státům, ve kterých tyto pracovní skupiny
pracují, nebyla úspěšná. Podle mého osobního posouzení situace je vznik komise SZÚ v
současné době jediné možné řešení.

5)

I když metodický pokyn hlavního hygienika se zmiňuje jen o nápomoci KHS, do statutu jsem
navrhla i návrh a revizi národních limitů, toto poslání komise SZÚ totiž plní.

6)

Riziko je jen v tom, že pro ostatní národní komise nemusí být komise SZÚ rovnocenným
partnerem. A spolupráce na mezinárodní úrovni bude v brzké budoucnosti nutností.
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Příloha č. 1
STATUT
Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů
a nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí
Ředitel SZÚ vydává tento statut:
Článek 1
Úvodní ustanovení
K plnění úkolů, které pro SZÚ vyplývají z bodu II. metodického pokynu hlavního hygienika ČR
č. 17/2004, k postupu stanovení přípustných expozičních limitů (PEL) a nejvyšších přípustných
koncentrací v pracovním prostředí (NPK-P) látek neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění, (dále jen
„metodický pokyn“), zveřejněný ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 1/2005
a na základě Organizačního řádu SZÚ 2003 Část pátá Čl. VI. Poradní orgány ředitele odst. 4.,
ustanovuje ředitel SZÚ Komisi pro stanovení hodnot PEL a NPK-P (dále jen „komise“).
Sídlem komise je Centrum pracovního lékařství SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10.
Článek 2
Poslání komise
Komise navrhuje/doporučuje přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace
chemických látek event. jejich směsí pro pracovní prostředí (dále jen „PEL a NPK-P“) a případně
doporučuje revizi stávajících limitů. Návrh/doporučení zpracovává na základě žádosti krajského
hygienika, hlavního hygienika, právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání (dále jen
„žádosti“), případně pokud se vyskytnou nové informace ukazující na potřebu změny stávajících
limitů. Komise postupuje podle metodického pokynu. Doporučení je zpracováno na základě
dosažitelných vědeckých poznatků a získaných informací o předmětu žádosti (látka, směs apod.) a
to zejména toxikokinetických informací, informací o kritických účincích, použitých technikách
extrapolace a o jakémkoli riziku pro lidské zdraví. Součástí návrhu/doporučení bude doporučení
analytické metody pro měření expozice. Komise může v rámci své činnosti projednávat a podávat
další doporučení související s uplatněním PEL či NPK-P.
Článek 3
Složení komise
(1)

Funkční období komise je pětileté.

(2)

Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává na základě návrhů vedoucího centra CPL SZÚ ředitel
SZÚ.

(3)

Člen komise
a)
se osobně zúčastňuje jednání komise,
b)
má právo hlasovat,
c)
aktivně se podílí na činnosti komise,
d)
připravuje připomínky ke každému předloženému materiálu.

Článek 4
Zabezpečení činnosti komise
(1)

Podmínky pro činnost komise vytváří ředitel SZÚ a vedoucí CPL SZÚ.
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(2)

Činnost komise řídí její předseda
a) svolává komisi a řídí jednání komise,
b) odpovídá za odbornou činnost komise,
c) zabezpečuje administrativně a organizačně činnost komise,
d) soustřeďuje žádosti o projednání v komisi,
e) přiděluje žádosti ke zpracování členům komise,
f)
soustřeďuje podklady pro jednání zpracované členy komise,
g) zabezpečuje pořízení písemného zápisu z jednání komise a zajišťuje doručení zápisu všem
členům komise,
h) odpovídá za archivování veškerých materiálů z jednání komise,
i)
odpovídá za zveřejnění a aktualizaci doporučených hodnot pro potřeby orgánů ochrany
veřejného zdraví.

(3)

Předseda komise může na jednání přizvat další odborníky.

(4)

Člen komise pověřený zpracováním podkladů postupuje podle metodického pokynu.

(5)

Předseda komise jmenuje svého zástupce a tajemníka komise. Zástupce v případě nepřítomnosti
předsedy plní veškeré povinnosti předsedy. Administrativní úkony spojené s činností komise jsou
zajišťovány prostřednictvím pověřeného zaměstnance CPL SZÚ.

Článek 5
Náklady
1) Náklady na činnost komise jsou hrazeny z prostředků SZÚ.
2) Pro orgány ochrany veřejného zdraví jsou návrhy/doporučení komise zpracovávány bezúplatně, pro
ostatní právnické a fyzické osoby v rámci expertizní činnosti CPL SZÚ.

Článek 6
Vydávání doporučení
1)

2)
3)
4)

Návrhy/doporučení musí být aktuální a úplné. Musí být založené na validních a relevantních údajích
z věrohodných zdrojů získaných na základě analýzy všech dostupných tj. zejména kinetických,
experimentálních, klinických a epidemiologických dat. Musí též brát v úvahu případné předchozí
návrhy/doporučení komise.
Podle závěrů komise vypracuje pověřený člen komise písemně konečné znění návrhu/doporučení a
předloží jej vedoucímu CPL SZÚ.
Návrhy/doporučení komise podepisuje ředitel SZÚ, který může k podpisu zmocnit vedoucího CPL
SZÚ.
Zpracované podepsané návrhy/doporučení jsou zveřejňovány na www SZÚ.

Článek 7
Jednací řád
Komise přijme svůj jednací řád.
Tento statut nabývá účinnosti 1. 1. 2007.

MUDr. Jaroslav Volf, PhD.
ředitel SZÚ
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Příloha č. 2
JEDNACÍ ŘÁD
Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů
a nejvyšších přípustných koncentrací v pracovním prostředí
Komise pro stanovení hodnot přípustných expozičních limitů (PEL) a nejvyšších přípustných
koncentrací v pracovním prostředí (NPK-P) (dále jen „komise“) přijímá tento jednací řád.

Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád komise upravuje způsob jednání komise.

Článek 2
Veškeré podněty a žádosti, které mají být projednány v komisi, soustřeďuje předseda, který je přidělí
členu/členům komise ke zpracování.

Článek 3
Příprava jednání komise
Program jednání komise navrhuje předseda.
Informaci o termínu a místě jednání komise zašle předseda komise členům komise nejméně 14 dní
před jednáním. Návrh programu, popřípadě i podklady pro jednání zašle předseda komise členům
komise elektronickou poštou nebo písemně nejpozději jeden pracovní den před termínem jednání.

Článek 4
Jednání komise
Komise se schází podle potřeby, nejméně však 2x ročně.
(1) Jednání komise svolává a řídí její předseda.
(2) Pokud při jednání komise nedojde mezi účastníky jednání k názorové shodě, přijme komise jako
výsledný návrh/doporučení ten, na kterém se shodne nadpoloviční většina přítomných členů
komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(3) O průběhu jednání komise se pořizuje zápis, který může obsahovat různé názory vyjádřené při
jednání. Pokud některý z účastníků jednání zastává názor odlišný od názoru, který byl přijat
jako výsledný návrh/doporučení, musí být tento odlišný názor uveden v zápise, pokud o toto
daný účastník jednání požádá. Zápis obdrží k verifikaci všichni členové komise. Součástí zápisu
jsou závěry komise k návrhům/doporučením. Verifikovaný zápis je uložen v elektronické formě
v databázi TEXPRO a v písemné podobě u tajemníka komise. Odborné podklady pro
návrhy/doporučení PEL a NPK-P se archivují stejným způsobem.
(4) Předseda komise odpovídá za písemné vyhotovení návrhů/doporučení a předkládá je ke
schválení vedoucímu CPL.
(5) Vedoucí CPL předloží výsledný návrh/doporučení k podpisu řediteli SZÚ, pokud sám nebyl
ředitelem k podpisu zplnomocněn.
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Článek 5
Závěrečné ustanovení
(1)

Tento jednací řád nabývá účinnosti prvním dnem schválení v komisi a je spolu se statutem
Komise pro stanovení přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací v
pracovním prostředí zveřejněn na intranetu SZÚ.
(2) O případných změnách jednacího řádu předloží se informuje předseda komise ředitele SZÚ.
Změna vstoupí v platnost pokud ředitel, poté co byl o změně informován a nevyužil do
jednoho měsíce svého práva vrátit ji k přepracování.

Jednací řád byl schválen v komisi dne:…27. 3. 2007

..........................................................
předseda komise
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Příloha č. 3
OELs pro ethylkyan akrylát v některých státech z databáze ACGIH (9)
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Ukázka doporučení OEL vypracovaná v SZÚ

Příloha č. 4

2- ETHYLKYANAKRYLÁT
doporučení PEL a NPK-P:
požadavek od: Preciosa, a.s., Opletalova 3197, 46667 Jablonec n/Nisou
ze dne: 5. 3. 2003

A

OBECNĚ
1 Identifikační čísla
CAS: 7085-85-0, alt No: 106717-55-9, 111940-93-3, 112002-50-3
EINECS (ELINCS, NPL): 230-391-5
Indexové číslo EC: 607-236-00-9
RTECS: UD3330050
2 Synonyma: 2-Cyanoacrylic acid ethyl ester; 2-Propenoic acid 2-cyano-ethyl; Ethyl
2-cyano-2-propenoate ester; Ethyl 2-cyanoacrylate,
3 Přípravky: Loctite 454,
4 Jednotky: 1 ppm = 5,1 mg/m3 (při 760 mm Hg), 1 mg/m3 = 0,2 ppm
O

N

O

5
6
7

B

CHARAKTERISTIKA EXPOZICE
1
2
3
4
5
6
7

C

Strukturní vzorec:
Sumární vzorec: C6H7NO2
Bezpečnostní list - klasifikace: Xi; R 36/37/38, při c ≥ 10%

formy výskytu, vzhled:
forma - páry, aerosol; skupenství - kapalina,
technologie výroby:
nedodáno
způsob a podmínky použití:
nepopsáno
hygienická charakteristika provozu:
nepopsáno
počet pracovníků, délka expozice:
nepopsáno
možnost expozice, informace o úrovni expozice látce:
nepopsáno
další relevantní podmínky expozice
nesděleny

ROZHODUJÍCÍ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
1
2
3
4

molekulová hmotnost [g.mol-1]: 125,127
relativní hustota [při 20°C ]: 1,05
bod varu [°C ]: 54-56 při tlaku 1,6-3 mm Hg
bod tání [°C ]: -30
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5
6
7
8
9

bod vzplanutí: 82,8
Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.): 1,7
tenze par při 25°C [kPa]: <0,27
koncentrace nasycených par při 25°C (mg.m-3): <13 770 (<2700 ppm) ?
rozpustnost v rozpouštědlech polárních/ nepolárních: methylethylketon, toluen,
aceton, nitromethan, N,N-dimethylformamid
10 chemická a biologická reaktivita: polymeruje při kontaktu s alkoholy, aminy,
alkáliemi, vodou
11 jiné fyzikálně-chemické vlastnosti: transparentní bezbarvá tekutina s nepříjemným
dráždivým akrylovým zápachem, při rozkladu se uvolňuje formaldehyd a
kyanovodík

D

TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE KVALITATIVNÍ
1 účinky lokální (páry, tekutina):
dráždivé účinky na kůži, spojivky, dýchací cesty; popálení a slepení tkání,
senzibilizační účinky po opakované a dlouhodobé expozici, nebezpečí spočívá
především ve velmi rychlém vytvrzování a to již vzdušnou vlhkostí, reakce je silně
exotermní, byly dokonce pokusy využít této rychlé reakce k lepení tkání (při úrazech
a operacích). Opuštěno především proto, že současně došlo k těžkému poškození
tkání teplem.
2 možnost absorpce:
údaje nenalezeny, v plicích ano;
3 typy systémových účinků (postižení jednotlivých orgánových systémů)
akutní: není příliš toxickou látkou, nejsou riziková uvolňováním kyanovodíku,
chronické (kumulativní) – dýchací obtíže, rýma,
karcinogenní, mutagenní, účinky na reprodukci: Testovány a neprokázány.

E

KVANTITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY ÚČINKU:
1
2

3

čichový práh (odor threshold): nenalezen
přípustné hodnoty v jiných státech:
Země
TWA ppm
TWA mg/m3 STEL ppm STEL mg/m3
Holandsko
1,5 (2002)
Švédsko
2
10
4
20
Švýcarsko
2
9
Dánsko
2
10
Ontario
0,2
1
UK-STEL
0,3
1,5 (2001)
ACGIH
0,2
1
Kvantitativní údaje o toxických koncentracích
a) Hladiny pro místní dráždivý účinek:
NOAEL u dobrovolníků studie s MCA asi 1 ppm (4,5 mg/m3) (5-min expozice).
Dráždění dýchacích cest připadá v úvahu při průměrných koncentracích v
ovzduší vyšších než 10 mg/m3.
Popisuje se kontaktní dermatitida u jedinců.
Kožní dráždivost:
Králík: semioklusivně 2000 mg/kg hmotnosti, 24-h (Bach & Fogleman, 1973).
Žádná mortalita ani žádné známky systémové toxicity nebyly pozorovány do
14 dnů po aplikaci.
Králík, 24-hod (Deprospo & Fogleman, 1973) erytém a mírný edém pozorován
podle EU systému byl 0,83
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Kasuistiky:
Kožní reakce spojená s expozicí ECA, reakce začínala na hřbetu ruky pak na
celé ruce, v předpaží, na břichu (Bruze et al., 1995).
Další popisuje periorbitální ekzém, silně oteklá víčka, a suchý ekzém na
prstech (Tomb et al., 1993).
Krátká zpráva popisuje 5 případů kožní reakce (iritace či senzibilizace) po
kontaktu s kyanoakryláty (Calnan, 1979).
Dean & Krenzelok (1989) popisuje 34 případů nehod, kdy byly zasaženy oči,
žádný případ neměl trvalé poškození.
Jiná kazuistika popisuje trvale poškozené vidění, kdy se kyanakrylátové lepidlo
dostalo do oka.
Králík –očí dráždivost:
Kapka (~0,1 ml) ECA aplikována do oka 9 králíkům – 72 hod pozorování
reakce spojivky – zarudnutí podle EU systému 1,37, chemóza 0,96, opacita 1,0,
reakce duhovky 0,48.
Nejsou údaje o kožní či plicní senzibilizaci na zvířatech.
b) Hladiny s akutním systémovým účinkem
Potkan
LD50 orálně 5000 mg/kg hmotnosti žádná mortalita 6 potkanům. (Bach &
Fogleman, 1974a). Piloerekce a letargie pozorována u všech po 6 dnů po
aplikaci. Makroskopicky nezřetelné nálezy.
LD50 dermální >2000 mg/kg
LC70 inhalačně, 21000 mg/m3 aerosolu, 70 % úmrtnost (7 z 10) do 4 dnů
pulmonální a intestinální hemorrhagie u všech zvířat, hemorrhagie sleziny u
6-7 (Wo & Shapiro, 1982)

Epidemiologické studie

U 13 z 23 pracovníků diagnostikováno astma, když expozice překračovala
průměrnou koncentraci 2 ppm. Při snížení na 0,1 až 0,3 mg/m3 u kontrolní
skupiny nebyly nalezeny žádné příznaky. U koncentrace 1,6 mg/m3 již
pozorováno dráždění horních cest dýchacích. (NIOSH 2001)
Sledována skupina 450 pracovníků as MCA- a ECA (Goodman et al., 2000).
Všichni pracovali v oboru přes 17 let u každého se prováděly roční prohlídky
s plicním vyšetřením. Měření ECA v pracovním ovzduší 1.5 ppm [7.7 mg/m3]
(geometrický průměr 0,2 ppm [1,0 mg/m3]). Diagnostikována rhinitis,
sinusitida, konjunktivitida.
Práce s ECA - plicní symptomy –popsány za 4 měsíce od začátku expozice
Bronchiální senzitivita až astmatická odpověď.
Po požití kyanakrylátového lepidla se objevuje bolest v nadbřišku, nevolnost,
zvracení (až krvavé) a krev ve stolici
c) Hladiny s chronickým systémovým účinkem: Nejsou spolehlivé údaje o
krátkodobých a subakutních účincích po inhalační, orální či dermální expozici.
d) karcinogenní, mutagenní, účinky na reprodukci apod.
Nejsou k dispozici údaje o dlouhodobých studiích a studiích na karcinogenitu.
In vitro studie na prokaryocytech - mutagenní potenciál u S. typhimurium
kmenů TA 98, TA 100, TA 1535, TA 1537 a TA 1538 s a bez metabolické
aktivace (Rietveld et al., 1987). Koncentrace v rozsahu 0–4000 µg/plato. ECA
byl toxický při koncentraci vyšší než 2000 µg/plato. Negativní výsledky pro
ECA u všech testovaných kmenů.
Spot test - potenciální mutagenita volatilních látek prováděna na S. typhimurium
TA 100 s a bez metabolické aktivace. Mutagenní účinky nepozorovány.
Informace o účincích na savčí buňky nenalezeny.
Nejsou dostupné údaje o účincích na fertilitu a teratogenitu.
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F

G

H

ANALYTICKÉ METODY k detekci a stanovení látky, popis metod použitých
nebo použitelných k měření a ke stanovení charakteristik látky, odpovídající literární
odkazy

1

Stanovení látky v ovzduší: A method for measuring airborne cyanoacrylates Keen
& Pengelly, 1996). Airborne cyanoacrylates are collected onto a Tenax sorbent
tube (as in the Gaind & Jedrzejczak [1989] method), which is subsequently solvent
desorbed. The resulting solution is analysed by HPLC, using the analytical
conditions described in OSHA Method No. 55. The method may be applied to
short-term (15-min) or long-term (2- to 4-h) sampling. The Tenax sorbent tube
may not be used for sampling periods of greater than 4 h. Cyanoacrylates may
also be sampled into an impinger containing 0.2% phosphoric acid in acetonitrile,
although this method is not applicable to personal monitoring. Both techniques
may be applied to MCA and ECA. As the system is not yet fully validated,
detection limits are not clearly defined.

2

Stanovení látky nebo jejích metabolitů v biologickém materiálu: nejsou popsány
metody

ZÁVĚRY:
1

Doporučení pro návrh PEL 1 mg/m3, NPK – P 2 mg/m3

2

PEL hodnoty v jiných státech: Dánsko, Švédsko, Švýcarsko: 10 mg/m3, ACGIH
0,2 mg/m3, v UK STEL 1,5 mg/m3

3

Srovnání s příbuznými látkami:
methyl-2-kyanoakrylát: NIOSH, MSHA, Argentina, Bulharsko, Jordánsko, Korea,
Nový Zéland, Singapur, Austrálie, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko: 2 ppm (8 mg/m3)
Velká Británie: STEL 0,3 ppm (1,4 mg/m3) 2000
ACGIH: 0,2 ppm tj. 1 mg/m3 2001

4

Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:
ochranný oděv, gumové nebo PVC rukavice, ochranné protichemické brýle,

5

Doporučená vyšetření pro vstupní prohlídku: vyloučit lidi s prokázanou alergií

DODATEK:
1

Použité zdroje: u databází název a rok vydání TOMES 56, CCINFO 2003/1,
ACGIH 2002,

2
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3

Kde je posudek uložen: TEXPRO

4

Posudek vypracoval: Hornychová
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Ukázka doporučení OEL vypracovaná v ACGIH
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Příloha č. 5
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