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1. Úvod 

 
V roce 2006 byla přijata v Evropské unii nová právní 

úprava systému regulace bezpečného používání chemic-
kých látek – REACH, neboli nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Ev-
ropské agentury pro chemické látky1. Implementace poža-
davků nařízení REACH představuje aktuální problém prů-
myslu2. Tématem tohoto příspěvku je problematická pů-
sobnost nařízení REACH v oblasti certifikace základko-
vých směsí pro likvidaci důlních děl, které jsou stanovený-
mi výrobky podle zákona o technických požadavcích na 
výrobky č. 22/1997 Sb. (cit.3) a podle prováděcího předpi-
su - nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (cit.4), kterým se stano-
ví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 
znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (cit.5). 

 
 

2. Působnost nařízení REACH u stavebních 
výrobků 
 
Nařízení REACH nabylo účinnosti v červnu 2007. 

Jeho hlavním cílem je zajistit v průmyslu používání pouze 

chemických látek, u nichž jsou zjištěny, popsány 
a registrovány jejich vlastnosti a účinky, při současném 
omezení těch substancí, které představují nebezpečí pro 
zdraví člověka a životní prostředí.  

Požadavky uvedené v nařízení REACH se nevztahují 
na odpady.  Nakládání s odpady bezpečným způsobem, 
stanoveným právními předpisy vydanými na ochranu ži-
votního prostředí, předepisuje zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. Tímto předpisem jsou upraveny i podmínky 
využívání odpadů jejich přeměnou na výrobky 
v zařízeních na využívání odpadů, případně v zařízeních, 
která nejsou primárně určena k nakládání s odpady. 

Látky, které byly součástí odpadních materiálů 
a přestaly být odpadem, se však považují za zpětně získané 
látky. Stejně jako na jakoukoli jinou látku spadající do 
působnosti nařízení REACH se i na tyto látky v zásadě 
vztahují registrační požadavky podle nařízení REACH.  
Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, na tuto skutečnost nejsou dosta-
tečně připraveny.  Není dostatečně zapracována možnost 
využít povinnosti dle nařízení REACH pro lepší identifika-
ci látek, které mají být následně použity pro výro-
bu certifikovaného stavebního výrobku. Tuto skutečnost 
lze ilustrovat na příkladu zpevněné základkové směsi pro 
likvidaci hlavních a starých důlních děl.  

Základková směs je výrobek, který je řazen mezi sta-
novené stavební výrobky ve skupině 9 v Příloze č. 2 
k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 312/2005 Sb. (nařízení vlády) pod označením Zásypový 
materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl 
zasypáním. Pro zpevněný zásypový materiál (ZZM) je 
zpracován Technický návod č. 09.13.01 (cit.6) pro činnosti 
autorizovaných osob při posuzování shody stavebních 
výrobků podle § 5 nařízení vlády. Technické návody (TN) 
jsou vlastnictvím Úřadu pro technickou normalizaci, me-
trologii a státní zkušebnictví a podléhající každoroční ak-
tualizaci, kterou zajišťuje Technický a zkušební ústav sta-
vební Praha, s.p. Výsledkem posouzení shody je v případě 
zásypového materiálu certifikát výrobku.  

 
2.1. Výrobek jako směs chemických látek  

 
Podle aktuálně platného TN č. 09.13.01 je ZZM kon-

krétní recepturou definovaná optimálně hustá vodní kom-
pozitní suspenze složená z tuhých zbytků po spalování uhlí 
nebo tuhých zbytků po spoluspalování uhlí s biopalivy 
nebo s redeponovanými flotačními hlušinami z úpravy uhlí 
nebo jinými druhy pevných paliv, s výjimkou alternativ-
ních paliv s event. přídavkem pojiv (mleté vápno nebo 
cement), která vykazuje definované technické vlastnosti 
dle tohoto TN. 

Tuhý zbytek ze spalování uhlí je označován jako po-
pel, resp. popílek. Všechny popílky jsou pestrou směsí 
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různých, především minerálních látek, jejichž obsah může 
ještě v návaznosti na kolísání kvality spalovaných materiá-
lů kolísat v určitých rozmezích. Pro takovéto látky není 
proto za základ pro jejich pojmenování zvolen výčet che-
mických názvů složek, jak je obvyklé u vícesložkových 
látek s relativně stabilnějším a méně komplexním slože-
ním, ale považují se za tzv. UVCB látky, jejichž název 
bývá obvykle vytvářen z označení výchozí suroviny 
a označení procesu, kterým je z výchozí suroviny UVCB 
látka vyrobena. V procesu registrace dle nařízení REACH 
byl na základě posouzení vstupních surovin a procesu spa-
lování registrován následující produkt spalování7: 
 Ashes (residues), coal – popílek, struska a škvára 

z klasického spalování uhlí 
EC číslo 931-322-8. 
Pro tuto registrovanou látku byl zpracován žadateli 

o registraci v rámci konsorcia dokument SIP, kterým je 
definován identifikační profil látky (substance identity 
profiles – SIP)8. Popel ze spalování uhlí (zahrnující popí-
lek včetně cenosfér, škváru a strusku) jako UVCB látka je 
celkem podrobně popsán a pouze látka, která splňuje para-
metry stanovené v dokumentu SIP, může být zaregistrová-
na pod příslušným EC číslem. V rámci registrace bylo 
provedeno posouzení, z něhož vyplývá, že se nejedná 
o nebezpečnou látku. Tento produkt spalování odpovídá 
popisu tuhých zbytků po spalování uhlí v ZZM dle TN 
č. 09.13.01. Problém však může vzniknout při spoluspalo-
vání odpadů, které do popela mohou vnášet nějakou nebez-
pečnou složku.  

Úloha dokumentu SIP je objasněna pro vedlejší ener-
getické produkty v závěrečné zprávě projektu „Strategický 
analytický dokument pro oblast využívání druhotných 
surovin“, který přijalo MPO a který se stal základním ma-
teriálem pro zpracování Politiky druhotných surovin České 
republiky. Všechny energetické produkty registrované v 
souladu s nařízením REACH jsou v právním smyslu pojí-
mány jako chemické látky a splňují požadavky na původ 
látky, proces produkce a chemické složení dle dokumentu 
SIP. Část produktů, které registrovány nebyly, např. v dů-
sledku rozhodnutí producenta, případně nesplňují parame-
try definované v registrační dokumentaci, jsou v právním 
smyslu odpadem a producent je povinen s nimi nakládat v 
režimu legislativy pro odpady. I tato část produktů však 
může být využita provozovatelem zařízení na využití odpa-
dů za přesně definovaných podmínek. V tomto případě se 
jedná o zpětně získanou látku ve výrobku a producent mů-
že uplatnit výjimku podle čl. 2, odst. 7, písm. d) nařízení 
REACH a nemusí provést registraci. Původce odpadu sám 
výjimku pro látky získávané z odpadů využít nemůže, pro-
tože v jeho případě nejde o získávání látek z odpadů, ale o 
uvádění vedlejších produktů na trh. (Pro úplnost zde uvá-
dím, že podle čl. 2, odst. 7, písm. b)  a podle Přílohy V 
nařízení REACH není třeba provádět registraci vedlejších 
produktů, pokud nejsou samy dovezeny nebo uvedeny na 
trh.) 

Postup pro uplatnění výjimky z povinnosti registrace 
dle nařízení REACH je popsán v Pokynech k odpadům 
a zpětně získaným látkám8, vydaných agenturou ECHA. 

Pro výjimku z registrační povinnosti umožňující látky 
získávané z odpadů vyrábět a používat bez potřeby jejich 
registrace podle článku 2 odst. 7 písm. d) nařízení REACH 
platí podmínky:  
a)  zpětně získávaná látka musí být shodná s látkou již 

registrovanou, 
b)  výrobce, který ji získává z odpadů, má k dispozici  

a musí dále poskytovat informace podle článků 31 
nebo 32 nařízení REACH (tj. bezpečnostní list nebo 
náležité informace pro bezpečné používání zpětně 
získané látky, pokud nemá povinnost dodávat bezpeč-
nostní list).  
Popílek je v Pokynech k odpadům a zpětně získaným 

látkám řazen mezi zpětně získaná kameniva nerostného 
původu vzniklá při průmyslovém procesu zahrnujícím 
tepelnou nebo jinou úpravu. Popílek je heterogenní směs 
složek skládající se z amorfního a krystalického oxidu 
křemičitého (SiO2), oxidu hlinitého (Al2O3), oxidu železi-
tého (Fe2O3), oxidu vápenatého (CaO) a uhlíku. Chemické 
složení částic je pro jeho použití důležitější než jejich tvar, 
povrch nebo vzhled. Popílek se tedy považuje za látku 
UVCB.   

Při určování, zda je zpětně získané kamenivo třeba 
registrovat, mohou hrát důležitou úlohu informace o půvo-
du, z nichž je možné zjistit, které složky může materiál 
obsahovat a zda by měly být považovány za nečistoty nebo 
za samostatné látky. Analýza odpadu je k určení látek, 
které v zásadě podléhají registraci, nutná pouze tehdy, 
pokud se složky mohou v běžných případech vyskytovat 
v množství větším než 20 hm. %. 

 Pokud by tedy v dokumentaci při posuzování shody 
stavebních výrobků byla povinnost uvádět pro obsažené 
chemické látky registrační číslo dle REACH případně infor-
mace o uplatnění výjimky z povinnosti registrace dle 
REACH, byla by zde záruka informovanosti o látce pro ná-
sledné rozhodování o bezpečném použití základkové směsi, 
která nesmí dle báňských předpisů ohrožovat životní prostředí. 

 
2.2. Technické vlastnosti výrobku 

 
Tato povinnost však není uplatněna v procesu certifi-

kace stanoveného stavebního výrobku ZZM postupem dle 
technického návodu TN č. 09.13.01.  V průmyslové praxi 
je využíván právní názor Ministerstva průmyslu a obcho-
du. Pro certifikaci stavebního výrobku není podstatné, zda 
se skládá z chemických látek nebo je složen z odpadů. 
Posuzují se vlastnosti konečného výrobku. Podle ustanove-
ní § 2 odst. 1 nařízení vlády výrobce nebo dovozce provádí 
nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody 
jejich vlastností se základními požadavky z hlediska jejich 
vhodnosti k určenému použití (posuzování shody), a to 
postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých 
výrobků v příloze č. 2 k nařízení vlády, tedy v případě 
ZZM v souladu s TN č. 09.13.01.  Nedostatečnost posuzo-
vání shody stavebních výrobků na bázi vedlejších energe-
tických produktů v rozsahu technických požadavků na 
výrobky, stanovených v příslušných technických návo-
dech, již byla na odborném fóru diskutována9.  
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3. Problematika druhotných surovin  
 
Vláda České republiky schválila svým usnesením 

č. 755 ze dne 15.  září 2014 Politiku druhotných surovin 
České republiky, což povede k výrazné snaze o převedení 
velkoobjemových odpadů do pozice druhotných surovin 
a následně výrobků. Základní vizí MPO v implementaci 
Politiky druhotných surovin je přeměna odpadů na zdroje. 
Jedním ze strategických cílů je „Podporovat využívání 
druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické 
a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné 
eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví 
lidí“. Zatím není dopad na životní prostředí prioritně řešen 
a na toto téma probíhá odborná diskuse zejména právě ve 
vztahu k využití zbytků po spalování uhlí10, která vyústila 
pouze v dílčí řešení – úpravu TN č. 09.12.01 (cit.11) pro 
skupinu výrobků Popílky a směsi s popílkem pro zásypy 
a násypy pro stavby mimo pozemních komunikací. V tomto 
případě již musí výrobce nebo dovozce předložit dokument 
SIP pro porovnání shody registrované látky s látkou posu-
zovanou autorizovanou osobou, což je v případě popílků 
jako UVCB látek rozhodně přínosné. Je zde zřejmé úsilí 
o nápravu v případě výrobků určených pro tvarování po-
vrchu terénu. Problém výrobků z odpadů je však nutné 
řešit komplexně. 

 
 

4. Závěr 
 
Implementace nařízení REACH, které je přímo použi-

telným předpisem v členských státech Evropské unie, má 
před sebou ještě řadu úskalí. Nyní bude doplněn o proces 
implementace Politiky druhotných surovin České republi-
ky, která reaguje na změny na světovém trhu nerostných 
surovin a je plně v souladu s dokumentem EU Plán pro 
Evropu účinněji využívající zdroje, kde je uveden význam-
ný dílčí cíl: „Do roku 2020 se s odpadem začne nakládat 
jako se zdrojem“.  Důsledná implementace obou dokumen-
tů si vyžádá úpravu souvisejících právních předpisů, při-
čemž hrozí konflikt právních norem. Cílené provázání 
požadavků nařízení REACH a opatření vyplývajících 
z Politiky druhotných surovin při současné podpoře vzdě-
lávání v této problematice však může naopak přispět k 
prosazování principů ochrany životního prostředí při vyu-
žití druhotných surovin za účelem úspory neobnovitelných 
zdrojů. 
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lems of REACH with Products from Secondary Raw 
Materials  

  
The REACH regulations for managing health hazards 

of chemicals were implemened in 2006. Implementing 
regulations to the act on technical requirements for pro-
ducts do not reflect the REACH.  

The article deals with insufficient national legislation 
in the certification of construction products made from 
secondary raw materials. In the course of certification, the 
product properties are assessed. It is irrelevant whether the 
product is made from chemicals or waste. This legal regu-
lation causes an uncertainty at the time when the Czech 
Government adopted the main goals of the Czech policy as 
regards secondary raw materials. These goals clearly sup-
port the effective utilization of secondary raw materials for 
the purpose of saving non-renewable resources. 

 
 


