
BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO 
ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE

Základní právní úprava a informace 
pro chemické látky a chemické směsi

Každé t ř ídě a kategor i i 
nebezpečnosti jsou přiřazené 
standardní věty o nebezpečnosti 
(H-věty), které popisují povahu 
nebezpečnosti nebezpečné látky 
nebo směsi, případně i včetně stupně 
nebezpečnosti. K těmto standardním 
větám o nebezpečnosti patří ještě 
v některých případech doplňující 
informace o nebezpečnosti (EUH).
Dále jsou stanoveny pokyny pro 
bezpečné zacházení (P-věty), 
které popisují jedno nebo více 
doporučených opatření pro 
minimalizaci nebo prevenci 
nepříznivých účinků způsobených 
expozicí dané nebezpečné látce 
nebo směsi v důsledku jejího 
používání nebo odstraňování. Tyto 
P-věty jsou rozděleny do pěti skupin: 
pokyny pro bezpečné zacházení 
všeobecné, dále pokyny týkající 
se prevence, reakcí, skladování 
a odstraňování. Další informace 
o nebezpečné chemické látce 
nebo směsi jsou v bezpečnostním 
listu (příloha lI nařízení Komise 
(EU) č. 453/ 2010), který obsahuje 
ve stanovených případech i tzv. 
scénáře expozice.

CHEMICKÉ LÁTKY 
A CHEMICKÉ SMĚSI

Povinnosti zaměstnavatele
Výstražné symboly 

nebezpečnosti podle 
nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008

V uvedených právních předpisech je třeba sledovat aktualizovaná znění. Co 
se týče názvů právních dokumentů, jsou uvedena zkrácená znění a informace 
jsou uvedeny ve stručné formě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(tzv. nařízení REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. nařízení CLP)
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích (chemický zákon) 
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Klasifikace podle CLP: Nebezpečné látce nebo směsi je přiřazena třída 
nebezpečnosti, kterou se rozumí povaha fyzikální nebezpečnosti, 
nebezpečnosti pro zdraví či nebezpečnosti pro životní prostředí. 
V rámci každé třídy nebezpečnosti jsou zavedeny kategorie nebezpečnosti 
s upřesněním závažnosti nebezpečnosti. 

Fyzikální nebezpečnost obsahuje 16 tříd nebezpečnosti, v závorce je 
uveden počet kategorií v dané třídě nebezpečnosti: výbušniny (7); hořlavé 
plyny (2); hořlavé aerosoly (2); oxidující plyny (1); plyny pod tlakem (4); 
hořlavé kapaliny (3); hořlavé tuhé látky (2); samovolně reagující látky a směsi 
(5); samozápalné kapaliny (1); samozápalné tuhé látky (1); samozahřívající 
se látky a směsi (2); látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé 
plyny (3); oxidující kapaliny (3); oxidující tuhé látky (3); organické peroxidy 
(5) a látky a směsi korozivní pro kovy (1). 

Nebezpečnost pro zdraví obsahuje 10 tříd nebezpečnosti, v závorce je 
uveden počet kategorií v dané třídě nebezpečnosti: akutní toxicita (4); žíravost 
/ dráždivost pro kůži (2); vážné poškození očí / podráždění očí (2); senzibilizace 
dýchacích cest nebo kůže (2); mutagenita v zárodečných buňkách (2); 
karcinogenita (2); toxicita pro reprodukci (3); toxicita pro specifické cílové 
orgány – jednorázová expozice (3); toxicita pro specifické cílové orgány – 
opakovaná expozice (2) a nebezpečnost při vdechnutí (1). 

Nebezpečnost pro životní prostředí obsahuje jednu třídu nebezpečnosti, 
v závorce je uveden počet kategorií v dané třídě nebezpečnosti: nebezpečnost 
pro vodní prostředí – akutní toxicita (1), nebezpečnost pro vodní prostředí – 
chronická toxicita (4). Nařízením je stanovena dodatečná třída nebezpečnosti 
EU – nebezpečnost pro ozonovou vrstvu, bez určení kategorií nebezpečnosti.
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Pro sdělení specifické informace na štítku obalu chemické látky nebo směsi 
o daném druhu nebezpečnosti se používá podle CLP výstražný symbol 
nebezpečnosti. Dále jsou zavedena signální slova označující příslušnou 
úroveň závažnosti nebezpečnosti: nebezpečí pro závažnější kategorie 
nebezpečnosti a varování pro méně závažné kategorie nebezpečnosti.
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Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví 
zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci (tzv. směrnice CAD)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES, 
o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí 
karcinogenům nebo mutagenům při práci (tzv.  směrnice 
CMD), která vychází z Rámcové směrnice Rady 89/391/
EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (dále jen BOZP).
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
Zaměstnavatel je povinen

zajistit BOZP s ohledem na rizika při výkonu práce
vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky
vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního 
prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny 
a zdroje, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 
odstranění
provádět kontrolu úrovně BOZP
přijmout opatření k omezení působení rizik
přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných 
událostí
splnit povinnosti týkající se kategorizace prací
zajistit potřebná školení
poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky
plnit povinnosti při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání
vést patřičnou dokumentaci

Zaměstnanec má právo
na zajištění BOZP
na informace o rizicích a opatřeních před jejich působením, 
na odmítnutí výkonu práce ohrožující jeho život nebo 
zdraví

má právo a povinnost 
podílet se na vytváření bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí

má povinnost 
dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob dotčených jeho 
jednáním
účastnit se školení
podrobit se lékařským prohlídkám
dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění 
BOZP
dodržovat pracovní postupy a náležitosti s tím spojené 
dodržovat opatření ohledně návykových látek
oznamovat nedostatky na pracovišti, možnost mimořádné 
události, závad a poruch
oznámit svůj pracovní úraz aj.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvádí povinnosti 
týkající se: 

bezpečnostních značek, značení a signálů
rizikových faktorů pracovních podmínek
práce v kontrolovaných pásmech 
zákazu výkonu některých prací
odborné a zvláštní odborné způsobilosti

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, definuje 
záležitosti kolem kategorizace prací do 4 kategorií
záležitosti kolem rizikových prací
povinnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými směsmi
záležitosti kolem odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, se věnuje

rizikovým faktorům pracovních podmínek
ochraně zdraví zaměstnance
bližším podmínkám a požadavkům BOZP 
hygienickým limitům některých chemických látek

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění 
a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 
signálů
Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti 
k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 
klasifikovanými jako vysoce toxické
Vyhláška 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
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích 
a pracovištích

Základní právní úprava a informace 
o povinnostech zaměstnavatele ohledně 
chemických látek a chemických směsí










































ČSN ISO 45001 (010801) Systémy managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – 
Požadavky s návodem k použití
Specifikuje požadavky na systém managementu BOZP 
a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje 
organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, 
zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také 
aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

ČSN ISO 31000:2018 Řízení rizik podle nové normy
Poskytuje směrnice pro řízení rizik, kterým jsou organizace 
vystaveny. Tento dokument lze využívat po celou dobu života 
organizace a může se použít na jakoukoliv činnost včetně 
rozhodování na všech úrovních.
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