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listopad 2015

konzultační den

zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění
chemický zákon
1. 6. 2015 nabyla účinnost novela zákona č. 61/2014

zrušena HLAVA II - klasifikace, balení a označování §§ 3-16,

a dále nápravná opatření a správní delikty, které souvisely s
hlavou II
§ 33 odst. 1 písm. g
§ 34 odst. 5,
§ 34 odst. 6 písm. d) až g),
§ 34 odst. 16,
§ 34 odst. 19
§ 34 odst. 22 písm. b) a e)

§ 2 odst. 2

Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné prostředky na ochranu
rostlin a biocidní přípravky se z povinností stanovených v tomto
zákoně vztahují pouze povinnosti klasifikace, balení a označování

listopad 2015

konzultační den

zákon č. 350/2011 Sb., v platném znění
chemický zákon

platí
HLAVA III
Správná laboratorní praxe a zkoušení látky a směsi §§ 17-21
HLAVA IV Poskytování informací
§ 22
Dovozce nebo následný uživatel musí poskytnout MZ informace
v elektronické podobě
HLAVA V
Výkon státní správy
§§ 23-31
HLAVA VI
Nápravná opatření a správní delikty
§§ 33-35
HLAVA VII Přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení
Pozbyly platnost

vyhláška č.162/2012 Sb. , o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení
nebezpečné směsi
vyhláška č. 402/2011 Sb. , o hodnocení nebezpečných vlastností
chemických látek a chemických směsí a balení a označování
nebezpečných chemických směsí
listopad 2015

konzultační den

VYHLÁŠKA č. 180/2015
o zakázaných pracích a pracovištích
o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a
zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po
porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány
mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou
mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání
Z 9. 7. 2015

listopad 2015

konzultační den

VYHLÁŠKA č. 180/2015
těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce
(1)
g) spojené s expozicí L/S označovaným standardními větami
označujícími specifickou rizikovost (chemický zákon) nebo
standardními větami o nebezpečnosti podle (nařízení CLP)
1. způsobující akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo
nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26,
R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou
R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s
větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo
s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo
jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
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VYHLÁŠKA č. 180/2015
těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce

2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami
R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B
nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R
46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách
kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky
kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo
kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD,
H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R
43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
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VYHLÁŠKA č. 180/2015
těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce

h) spojené s expozicí jiným L /S neuvedeným v písmenu g),
pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik
vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné
zaměstnankyně nebo plodu
i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících
hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky,
pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik
vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné
zaměstnankyně nebo plodu
j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě
k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování
pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními
účinky (NV č. 361/2007)
listopad 2015

konzultační den

VYHLÁŠKA č. 180/2015
Kojícím zaměstnankyním jsou zakázány práce

(1)
a) uvedené v § 2 odst. 1 písm. g), j) a k) a odst. 2 písm. j),
b) s L/S poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského
mléka označovanými větami R 64 nebo H362,
c) s L/S toxickými pro reprodukci s účinkem na fertilitu
označovanými větami R 60 nebo R 62 nebo jejich
kombinacemi anebo s větami H360, H360F, H360FD,
H360Fd, H360Df, H361, H361f nebo H361fd.
(2) kde podle hodnocení zdravotních rizik expozice L/S může
ohrozit jejich zdraví nebo zdraví kojence
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VYHLÁŠKA č. 180/2015
mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce

Stejné jako u těhotných +
6. žíravým s větami R 34 nebo R 35 anebo s větou H314,
7. dráždivým s větou R 41 anebo způsobující vážné poškození očí s
větou H318,
8. zdraví škodlivým s větou R 65 anebo nebezpečným při vdechnutí
s větou H304,
9. jako kapalinami s větami R 11 nebo R 12 anebo s hořlavými
kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225,
hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221, s
aerosoly kategorie 1 s větou H222, samovolně reagujícími látkami
a směsmi typu A, B, C nebo D s větami H240, H241 nebo H242,
výbušninami kategorie nestabilní výbušniny s větou H200 nebo
výbušninami s větou H201, s větou H202, s větou H203, 1.4 s
větou H204 nebo 1.5 s větou H205 anebo s organickými peroxidy
typu A nebo B s větou H240 nebo H241,
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Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
50 x novelizován
Poslední novela zákon č. 267/20015 Sb. a s jednou
výjimkou nabývá účinnosti od 1. prosince 2015

listopad 2015

konzultační den

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(3) Právnické a fyzické osoby nesmějí nabízet, darovat,

prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné
L/S klasifikované jako vysoce toxické35a) nebo L/S podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a
chemických směsích78), které mají přiřazenu třídu a kategorii
nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
(dále jen „nebezpečné chemické látky a chemické směsi
klasifikované jako vysoce toxické“), jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání
s nimi podle odstavce 6.
35a)
78)

chemický zákon, ve znění pozdějších předpisů
nařízení CLP a nařízení REACH
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VYHLÁŠKA č. 490/2000
o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné
způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

Osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 3
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, při které se používají nebezpečné chemické látky
a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo
toxické
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konzultační den

VYHLÁŠKA č. 490/2000
Návrh SZÚ

Osvědčení
o odborné způsobilosti ….
nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované
jako akutně toxické kategorie 1, 2 nebo 3 nebo toxické pro
specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované
expozici kategorie 1 nebo vysoce toxické nebo toxické, které
byly uvedeny na trh podle zákona č. 350/2011 Sb.
ODŮVODNĚNÍ:
Hlava II zákona č. 350/2011 Sb. stejně jak vyhláška č.
402/2011 Sb. pozbyly platnost dne 31. 5. 2015 a je obtížné
se na ně okazovat terminologií (vysoce toxické, toxické).
listopad 2011
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