
OTÁZKY pro kontrolu BL 
 

Jaká je ÚLOHA společnosti ve vztahu k látce/směsi? 
 
Výrobce 
Dovozce 
Následný uživatel – výrobce směsi 
Následný uživatel – uživatel směsi 
Výhradní zástupce 

 

Je bezpečnostní list vyžadován podle nařízení REACH? 
Ano 
 
Ne 
Bezpečnostní list je vydáván dobrovolně 

 

Sestavuje společnost bezpečnostní list, nebo je jeho příjemcem? 
 
Ano 
Společnost je příjemcem listu  

 

 

Otázky týkající se příjemce 

Obdržel příjemce bezpečnostní list automaticky? 
Ano 
Ne (může se jednat o BL na vyžádání) 
 
Je bezpečnostní list (popřípadě přiložený scénář expozice) dostupný v úředním jazyce či jazycích? 
Ano 
Ne (společnost uvádí dále ne trh ... 
       společnost neuvádí na trh ... 
 
Zjistil příjemce v bezpečnostním listu nějaké nedostatky? 
Ano 
Ne 
              Spadaly nedostatky do působnosti článku 34?   (příjemce má nové informace o nebezpečných  
                                                                                                    vlastnostech a řízení rizika) 
 
             Pokusil se příjemce kontaktovat dodavatele/sestavovatele bezpečnostního listu,  
             aby nedostatky vyřešil? 
              (Ačkoli příjemce nenese odpovědnost za obsah bezpečnostního listu, pokud obdrží  
              bezpečnostní list vykazující nedostatky, měl by se alespoň pokusit kontaktovat dodavatele 
              a tento fakt zdokumentovat.) 
 
 
 



Obsahuje bezpečnostní list registrační číslo? 
Ano    -  POZOR plyne roční lhůta pro provedení kontroly a souladu mezi provozní skutečností a tím  
              co je v listu (popřípadě scénáři expozice)  
 
               Použila společnost přeškálování, aby prokázala, že je použití zahrnuto? 
               (informace o tom, jak přeškálovat musí být ve scénáři expozice) 
               Pokud ano: 
               (Kontrola musí mít k dispozici příslušný scénář) 
 
 
Ne  
 
      Jak společnost postupovala? 

a) Pokusila se kontaktovat dodavatele, aby získala scénář expozice, který se vztahuje na její použití 
b) Nepodnikla žádné kroky, protože se na ni vztahuje vyjímka dle čl. 37 odst. 4.  
c) Vypracovala pro dané použití zprávu o chemické bezpečnosti (CSR následného uživatele). 
d) Dosud nepodnikla žádné kroky. 

 

 

Podléhá látka (nebo látka obsažená ve směsi) povolení? 
Ano  
                 Bylo povolení uděleno dodavateli, nebo příjemci?  
                 Používá společnost látku/směs v mezích uděleného povolení?  
                 Oznámil příjemce použití agentuře ECHA (článek 66)? 
 
Ne (žádné další otázky a kroky) 

 

Podléhá použití látky (nebo látky obsažené ve směsi) omezení? 
Ano 
 
           Kontrola zda příjemce pracuje v mezích podmínek daného omezení 
 
Ne (žádné další otázky a kroky) 

 

Kontrola na místě 

Je bezpečnostní list (nebo informace z bezpečnostního listu) dostupný pracovníkům (článek 35)? 
Ano 
 
Ne (porušení povinnosti) 

 



Obsahuje bezpečnostní list informace ve všech 16 oddílech (čl. 31 odst. 6 a příloha II část B)? 
Ano 
 
Ne (inspektor si poznamená nesprávné oddíly a pododdíly a podrobně je rozebere při kontrole listu v 
kanceláři) 

 

Jsou přiloženy scénáře expozice (čl. 31 odst. 7)? 
Ano 
 
Ne (např. látka není registrována...) 

 

Je bezpečnostní list (popřípadě přiložený scénář expozice) dostupný v národním jazyce či jazycích (čl. 
31 odst. 5)? 
Ano 
 
Ne (zdůvodnění) 

 

Odpovídající informace v bezpečnostním listu informacím na štítku? 
Ano 
Informace na štítku by měly být ve shodě s příslušnými informacemi uvedenými v oddílech 1,2 a 3 
bezpečnostního listu (Identifikátory, nebezpečnost a složení) 
 
Ne (pochybení) 

 

Je na první straně uvedeno datum sestavení/revize a číslo verze? 
Ano 
Je-li uvedeno datum revize, kontrola, zda jsou změny zaznamenány v oddíle 16 nebo jinde 
v bezpečnostním listu. 
 
Ne (pochybení) 

 

Otázka pro inspektora: 
Je doporučeno podrobnější hodnocení bezpečnostního listu? 
Ano 
kontrola v kanceláři. Pro pozdější podrobné hodnocení si vyžádejte kopii bezpečnostního listu, scénáře 
expozice (je-li přiložen) a štítku. 
 

 

Je na první straně uvedeno datum sestavení/revize a číslo verze? 
Ano 
Je-li uvedeno datum revize, kontrola, zda jsou změny zaznamenány v oddíle 16 nebo jinde 
v bezpečnostním listu. 
 
Ne (pochybení) 



Kontrola v kanceláři 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

    Splněno                                     ANO / NE  

    Odpovídající / vhodné            ANO / NE 

    N/K                                            nekontrolováno 

    N/U                                            neuplatňuje se 

 

   NE – konkrétní nedostatek popsat v poli poznámky 

 

 SEZNAM PRO KONTROLU  
V KANCELÁŘI 

SPLNĚNO ODPOVÍDAJÍCÍ 
/VHODNÉ 

N/K N/U POZNÁMKY 

od
díl 

 ANO NE ANO NE    

1 1.1 Identifikátor produktu (název, 
jednoznačný identifikátor, např. číslo 
ES/CAS) 

       

 

Oddíl 1 

1.1 Identifikátor produktu (název, jednoznačný identifikátor, např. číslo ES/CAS) 

          - jedná-li se o látku, bylo uvedeno registrační číslo? 

1.2 Relevantní určená použití 

          -nedoporučená použití 

1.3 Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu (celá adresa, telefon atd.) 

         - E-mailová adresa odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list 

         - Odpovědná osoba v členské státě, nemá-li dodavatel sídlo v členském státě (pokud ji dodavatel  
            jmenoval) 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 

Oddíl 2 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

          - Látka – nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

         - Směs – nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

2.2 Prvky označení 

Pro látky, uplatňuje-li se: 

           - Látka – nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

           - Výstražný symbol (výstražné symboly) nebezpečnosti 

           - Signální slovo  

           - Standardní věty o nebezpečnosti 

           - Pokyny pro bezpečné zacházení 

Jsou-li uvedeny pouze kódy nebezpečnosti/rizik, je uveden odkaz na oddíl 16? 

Doplňující informace (článek 25 a čl. 32 odst. 6 nařízení CLP) 

Případně pro směsi: 

           - Směs – nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

           - Výstražný symbol (výstražné symboly) nebezpečnosti 

           - Signální slovo  

           - Standardní věty o nebezpečnosti 



           - Pokyny pro bezpečné zacházení 

Jsou-li uvedeny pouze kódy nebezpečnosti/rizik, je uveden odkaz na oddíl 16? 

Doplňující informace (článek 25 a čl. 32 odst. 6 nařízení CLP) 

2.3 Další nebezpečí (např. PBT, vPVB, nebezpečí výbuchu prachu, fototoxicita atd.) 

 

Oddíl 3 

3.1 Látka (složení / informace o složkách) 

3.2 Směs (složení / informace o složkách) 

            - Koncentrace v % (rozmezí) 

            - Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 

            - Identifikátor látky, která je složkou směsi (název, číslo ES/CAS) 

            - Registrační číslo látky, která je složkou směsi 

 

Oddíl 4 

4.1 Popis pokynů pro první pomoc 

4.1.1 – Pododdíly pro všechny relevantní cesty expozice (vdechování, styk s kůží, styk s okem, požití) 

4.1.2 – a) zda je nutná okamžitá lékařská pomoc a zda lze po expozici očekávat opožděné účinky 

          - b) zda se doporučuje exponovanou osobu přemístit na čerstvý vzduch 

          - c) zda se doporučuje postiženou osobu svléct a zout jí boty a  

          - d) zda se pro osoby, které poskytují první pomoc, doporučují ochranné pracovní prostředky 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 

Oddíl 5 

5.1 Hasiva 

5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi (např. zplodina) 

5.3 Informace pro hasiče (ochranné oděvy, dýchací přístroj) 

 

Oddíl 6 

6.1 Opatření na ochranu osob ochranné pracovní prostředky a nouzové postupy 

       - 6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze 

        -6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí (opatření proti emisím) 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

 

Oddíl 7 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

7.1.1 a) uzavření prostoru, protipožární opatření zamezující tvorbě aerosolu a prachu 

7.1.1 b) zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi 

7.1.1 c) snížení úniku látky nebo směsi do životního prostředí, jako je zamezení rozlití nebo zabránění průniku 
              do kanalizace 

7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci: 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelných látek a směsí 

          - 7.2 a) řízení rizik 



          - 7.2 b) kontrola účinků 

           -7.2 c) zachování celistvosti látky nebo směsi 

           -7.2 d) další pokyny 

7.3 Specifická konečná použití 

 

Oddíl 8 

8.1 Parametry pro kontrolu expozice (limitní hodnoty expozice na pracovišti) 

       - 8.1.1 Vnitrostátní limitní hodnoty 

       - 8.1.2 Informace o aktuálně doporučovaných postupech v oblasti sledování 

       - 8.1.3 Informace o tom, zda se při zamýšleném použití látky nebo směsi tvoří 

       - 8.1.4 Příslušné hodnoty DNEL a PNEC pro danou látku (látky) pro scénáře expozice 

       - 8.1.5 Podrobnosti o veškerých použitých způsobech omezování  

8.2 Řízení expozice (technické inspekce, osobní ochrana, omezení expozice životního prostředí) 

       - 8.2.1 Vhodné technické kontroly 

        -8.2.2 Individuální ochranná opatření, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

       - 8.2.3 Omezení expozice životního prostředí 

 

Oddíl 9 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

9.2 Další informace 

 

Oddíl 10 

10.1 Reaktivita 

10.2 Chemická stabilita 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

10.4 Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat 

10.5 Neslučitelné materiály 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 

Oddíl 11 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

         -11.1.1 Látky: příslušné třídy nebezpečnosti uvedené v nařízení REACH 

         -11.1.2 Směsi: příslušné účinky uvedené v nařízení REACH 

 

Oddíl 12 

12 Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

12.3 Bioakumulační potenciál 

12.4 Mobilita v půdě 

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 

 



Oddíl 13 

13 Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpadem 

 

Oddíl 14 

14 Informace pro přepravu 

14.1 Číslo UN 

14.2 Příslušný název OSN pro přepravu 

14.3 Třída (třídy) nebezpečnosti pro přepravu 

14.4 Obalová skupina 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC 

 

Oddíl 15 

15.1 Zvláštní předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí 

         - Ostatní právní předpisy EU, např. směrnice Seveso, normy kvality životního prostředí, předpisy  
            o čistících prostředcích atd. 

         - Povolení (příloha XIV nařízení REACH) 

         - Omezení (příloha XVII nařízení REACH) 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti  

 

Oddíl 16 

Další informace 

          - 16 a) Uvedení změn oproti předchozím verzím 

        -  16 b) Seznam zkratek 

         - 16 c) Seznam hlavních referenčních materiálů / zdrojů informací 

         - 16 d) Směsi: metoda použitá pro klasifikaci 

         - 16 e) Seznam relevantních vět označujících riziko, standardních vět o nebezpečnosti, standardních  
                     pokynů pro bezpečné zacházení nebo pokynů pro bezpečné zacházení  ( ve shodě s oddíly 2 až 15) 

         - 16 f) Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky za účelem zajištění ochrany lidského  
                      zdraví a životního prostředí 

 

ZÁVĚRY  Bezpečnostní list je vyhovující, jsou 
navržena určitá dílčí zlepšení: 

 

 Bezpečnostní list vykazuje nedostatky 
v těchto oddílech: 

 

 Jiné  

 


