
Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými 
látkami a chemickými směsmi (§ 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb.) 

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání 

• je povinna vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního 
prostředí při práci pro pracoviště s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi  
klasifikovanými jako: 

vysoce toxické nebo klasifikované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
o chemických látkách a směsích (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1272/2008 v pl.znění) , které mají třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 
kategorie 1 nebo 2 

toxické nebo klasifikované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
chemických látkách a směsích (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1272/2008 v pl.znění) , které mají třídu a kategorii nebezpečnosti akutní toxicita 
kategorie 3 nebo toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 
opakované expozici kategorie 1 

žíravé nebo klasifikované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
chemických látkách a směsích (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č.1272/2008 v pl.znění), které mají třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 
1 se standardní větou H314 

 karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, karcinogenní kategorie 1A nebo 1B 
s H350, H350i  

 mutagenní označené R-větou 46  v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B s H-
větou340 

 toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 nebo H-větou H360 

• pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat 
zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických 
přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, konkrétní pokyny pro bezpečnost, 
ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou 
pomoc a postup při nehodě, používání vhodných OOPP 

•  Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna 
projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti. 

• Pravidla se vypracovávají pro každou chemickou látku/směs. V případě chemických 
laboratoří lze pravidla vypracovat pro skupinu látek/směsí se stejnou klasifikací a 
stejným toxikologickým účinkem  

 

 

 


