
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže vaše společnost používá 
nebezpečné látky registrované 
podle nařízení REACH, možná se 
brzy setkáte s novými, 
rozšířenými bezpečnostními 
listy. Jedná se o jednu z hlavních 
novinek nařízení REACH, která 
umožní vám i vašim 
pracovníkům používat tyto látky 
bezpečně. 

CO JE NOVÉHO V ROZŠÍŘENÝCH 
BEZPEČNOSTNÍCH LISTECH? 

Rozšířené bezpečnostní listy obsahují přílohu se 
scénáři expozice. Scénáře expozice zahrnují 
praktické rady ohledně podmínek, za nichž 
mohou být chemické látky používány bezpečně, 
včetně nezbytných opatření pro řízení rizik a 
nakládání s odpady. Tyto informace vycházejí 
z posouzení chemické bezpečnosti, které bylo 
provedeno podle nařízení REACH pro všechna 
použití během životního cyklu látky. 

JAK VÁM BUDOU NOVÁ PRAVIDLA 
PROSPĚŠNÁ? 

Nová pravidla vám pomohou chránit vaše zdraví 
a životní prostředí. Dodatečné informace ve 
scénářích expozice lze využít pro zvýšení 
bezpečnosti při používání chemických látek, 
omezení expozice nebezpečným chemickým 
látkám a zabránění vzniku nemocí z povolání. 
Nová pravidla zavedená nařízením REACH 
doplňují stávající právní předpisy o ochraně 
zdraví a bezpečnosti. 

PROČ MUSÍTE PŘIJMOUT OPATŘENÍ? 

Je to důležité pro vaše zdraví. Pokud vaše 
společnost požadavkům nařízení REACH 
nevyhoví, může to na vás mít závažný dopad, 
neboť možná nepoužíváte chemické látky 
bezpečně. 

CO MŮŽETE UDĚLAT? 

Ukažte tento leták svým zaměstnavatelům, 
abyste zajistili, že budou vědět, co dělat, až 
dostanou rozšířený bezpečnostní list. Vzhledem 
k tomu, že jste ve vaší společnosti vystaveni 
chemickým látkám, jste na správném místě, 
abyste pomohli svému zaměstnavateli splnit 
jeho zákonné povinnosti. 

Ujistěte se, že vy i ostatní pracovníci ve vaší 
společnosti chápete a uplatňujete opatření 
vycházející z rozšířených bezpečnostních listů. 
V případě potíží požádejte svého 
zaměstnavatele o zajištění školení. To je jeho 
povinností podle zákona o ochraně pracovníků. 

 
 

Používáte chemické 
látky? 
Používejte je bezpečně! 

BEZPEČNOSTNÍ LISTY A SCÉNÁŘE EXPOZICE 
CO MUSÍ PRACOVNÍCI VĚDĚT A DĚLAT 
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 JAKÝCH PĚT MOŽNOSTÍ VAŠE SPOLEČNOST 
MÁ? 

Možnost 1: Požádat dodavatele, aby do 
svého bezpečnostního listu zahrnul i vaše 
použití 
Dodavatel by měl vaší společnosti poskytnout 
přepracovaný scénář expozice pro vaše použití. 
Váš zaměstnavatel musí svým dodavatelům 
předat dostatek dostupných informací o vašem 
použití a podmínkách použití, aby mohli provést 
posouzení. 
 
 
Možnost 2: Přizpůsobit činnost vaší 
společnosti podmínkám použití popsaným ve 
scénářích expozice, zejména: 

• zajistit předepsané podmínky bezpečného 
použití, 

 
• přizpůsobit složení/design vašeho výrobku a 
 
• doporučit příslušné podmínky bezpečného 

použití vašim zákazníkům. 
 
 
Možnost 3: Hledat jiného dodavatele, 
který je schopen poskytnout scénář expozice, 
který zahrnuje vaše použití a podmínky 
bezpečného použití. 
 
 
Možnost 4: Hledat alternativní technické 
řešení 
a přestat dotčenou látku používat. 
 
 
Možnost 5: Provést posouzení chemické 
bezpečnosti 
Za prvé zkontrolujte, zda zde neplatí výjimka. 
Pokud ne, vaše společnost musí vypracovat 
svou vlastní zprávu o chemické bezpečnosti pro 
dané použití a podmínky bezpečného použití. Je 
třeba zprávu o chemické bezpečnosti podle 
potřeby aktualizovat a na vyžádání ji zpřístupnit 
ke kontrole vnitrostátním orgánům. 

CO MUSÍ VAŠE SPOLEČNOST UDĚLAT? 

Když vaše společnost obdrží rozšířený 
bezpečnostní list, váš zaměstnavatel by měl 
udělat několik kroků. Ujistěte se, že je váš 
bezpečnostní technik zná. 

Krok 1: Zkontrolujte, zda jsou jednotlivá 
použití chemické látky ve vaší společnosti 
zahrnuta v části 1.2 bezpečnostního listu a ve 
scénáři expozice. 

Krok 2: Pokud tam vaše použití zahrnuta jsou, 
porovnejte podmínky bezpečného použití 
popsané ve scénáři expozice se skutečnými 
podmínkami použití ve vaší společnosti. 

Pokud existují neshody v kroku 1 nebo 2, 
vaše společnost musí přijmout opatření, 
které vybere z následujících pěti možností 

KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A 
PODPORU? 

Evropská konfederace odborových svazů nabízí 
internetovou stránku věnovanou REACH: 
http://www.etuc.org/r/830 

Agentura ECHA poskytuje návody, nástroje IT a 
příručky: http://echa.europa.eu/downstream a 
rovněž údaje o všech registrovaných látkách: 
http://echa.europa.eu/registered-substances 

Vnitrostátní informační centra REACH nabízejí 
praktické rady v místních jazycích: 
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/ 

Agentura EU-OSHA poskytuje informace o tom, jak 
řídit rizika při používání nebezpečných látek v 
práci: http://osha.europa.eu/topics/ds 

Portál Substitution Support financovaný EU je 
zdrojem informací o alternativních látkách a 
technologiích: http://subsport.eu 
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