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O čem bude úvod?

• Proč regulujeme chemické látky a jak to souvisí s 
projektem MonAirNet?

• Jaké máme legislativní nástroje, které potřebují 
M Ai N t?MonAirNet?

• Kdo je a co dělá Centrum pro výzkum toxických látek 
v prostředí?v prostředí?



Proč regulujeme chemické látky?

Historické zkušenosti lidstva: otravy, epidemie, katastrofy, 
války, přírodní nerovnováha…. i prudký průmyslový rozvoj po II. 
světové válce (50 -70. léta 20. století): ( )

• v současnosti 50 milionů známých látek, 150 000 se průmyslově 
vyrábí + každým rokem několik tisíc nových látek přibývá y ý ý p ý

• mnoho chemických látek má jednu nebo více nebezpečných 
vlastností, které se mohou obrátit proti lidskému zdraví nebovlastností, které se mohou obrátit proti lidskému zdraví nebo 
životnímu prostředí. 

•  studujeme kombinace látek znečištění životního prostředí •  studujeme kombinace látek, znečištění životního prostředí 
potenciální/prokázaný vliv na zdraví/životní prostředí = impulz 
pro opatření na národní/regionální/globální úrovnipro opatření na národní/regionální/globální úrovni



Proč regulujeme chemické látky?

• Chemické látky neznají hranice a často končí na 
našem stole: „jídelní pyramida“ 

Národní opatření často nedostatečně účinná:• Národní opatření často nedostatečně účinná: 

 národní opatření/legislativa reguluje vývoj, výrobu a 
použití chemických látek a zamezení kontaminace 
životního prostředí v daném státě 

 Ale už ne přeshraniční přenos v životním prostředí a 
přenos ve výrobcích, odpadech, druhotných surovináchý ý



Čeho chceme při regulaci dosáhnout?

Chemická bezpečnost:

stav, kdy je zajištěna co nejvyšší míra odstranění nebo 
omezení nepříznivých dopadů chemických látek na lidské 
zdraví a životní prostředí (během jejich celého životního 

cyklu) v dané zemiy )



zároveň existují systémy, které těmto negativním 
dopadům předcházejí a  systémy okamžité reakce



Čemu se věnuje projekt MonAirNet?

• Látkám zařazeným ve Stockholmské úmluvě o perzistentních 
polutantech – POPs:polutantech POPs:

• látky vyrobené člověkem používané jako pesticidy a průmyslové chemikálie, 
ik jí š k i j k dl jší d kt l í h ůvznikají však i jako vedlejší produkty spalovacích procesů 

• vyznačují se vysokou toxicitou, jsou většinou karcinogenní, mutagenní či 
teratogenní
• dlouhodobě setrvávají v prostředí a u některých sloučenin dokonce nebyl 

zaznamenán jejich přirozený rozklad (PFOS). přenášejí na velké 
vzdálenosti hlavně vzduchem či vodou a jsou detekovány také v prostředí, kde 
nebyly nikdy záměrně používány
• v živých organismech se kumulují, jsou rozpustné v tucích a z nich se těžko 
odbourávají

Terminologie: perzistentní organické polutanty, perzistentní organické 
látky, perzistentní organické znečišťující látky



Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

Úmluva upravuje výrobu, použití, dovoz a vývoz
perzistentních organických polutantů uvedených v přílohách A, B, Cperzistentních organických polutantů uvedených v přílohách A, B, C
Cíl: zlepšit ochranu zdraví a životního prostředí před POPs
Vstup v platnost  17.5.2004
P č t lát k ú l ě 22 1 ( tifik č í )Počet látek v úmluvě: 22 + 1 (ratifikační proces)

• opatření ke snížení emisí POPs, prevenci vstupu nových látek –
odstraňování omezování registr zvláštních výjimek/přijatelných účelů +odstraňování, omezování, registr zvláštních výjimek/přijatelných účelů +
zavádění BAT/BEP postupů

• nakládání s odpady obsahující POPs environmentálně šetrným způsobem
implementační plán = plán kontroly plnění• implementační plán = plán kontroly plnění

• obsahuje podrobný mechanismus a kritéria pro případ zařazování dalších
látek

• Pravidelně informovat o výrobě a použití POPs, národní inventury – globální
monitorovací plán GMP

• Podávání zpráv – o výrobě a použití a výskytu látek
• pro rozvojové země obsahuje podporu - technickou a finanční pomoc



Látky zařazené do Stockholmské úmluvy

Příloha 
Stockholmské 

úmluvy

příloha A
látky určené k odstranění z 

příloha B
látky, jejichž použití je 

příloha C
látky, na které se vztahují 

úmluvy použití a výroby omezeno opatření proti jejich 
nezamýšlené výrobě

Datum 
zařazení do 

aldrin, chlordan, dieldrin, 
endrin, heptachlor, 

1,2-dichlor 
difenyltrichloretan (DDT)

hexachlorbenzen (HCB), 
polychlorované bifenyly 

úmluvy:
Od počátku 
(celkem 12)

hexachlorbenzen (HCB), 
mirex, toxafen
polychlorované bifenyly (PCB)

(PCB) a polychlorované 
dibenzo-p-dioxiny a 
dibenzofurany 
(PCDD/PCDF).

Datum 
zařazení do 
úmluvy:
2009

-hexachlorcyklohexan, -
hexachlorcyklohexan,
chlordekon, hexabrombifenyl, 
hexabromdifenylether a 
h t b dif l th li d

kyselinu 
perfluoroktansulfonovou 
a její soli (tzv. 
sloučeniny na bázi 
PFOS)

pentachlorbenzen

(celkem 21) heptabromdifenylether, lindan 
(-hexachlorcyklohexan, 
pentachlorbenzen, 
tetrabromdifenylether a 
pentabromdifenylether

PFOS)

pentabromdifenylether.

Datum 
zařazení do 
úmluvy: 2011

endosulfan

Vysvětlivky: pesticidy, průmyslové chemikálie, vedlejší produkty/nezamýšlené



Stockholmská úmluva česky

Úmluva vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv - české + 
anglické znění se vyhlašuje současněg y j

• původní znění: č. 40/2006 Sb.m.s. (ke stažení 
http://www sagit cz/pages/sbirkatxt asp?zdroj=ss06040&cd=77&typ=r )http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=ss06040&cd=77&typ=r )

• Přijetí přílohy G vyhlášeno jako č.24/2007 Sb.m.s a opravena jako č. 
50/2010 Sb.m.s

ě řij té 2009 ( ř í 9 ý h lát k) hláš j k č• změny přijaté v roce 2009 (zařazení 9 nových látek) vyhlášeny jako č. 
90/2010 Sb.m.s. (http://www.mvcr.cz/soubor/sb043-10m-pdf.aspx)

• Změna přijatá v roce 2011 (zařazení endosulfanu) vyhlášena jako č. 
11/2013 Sb (htt // b / i11/2013 Sb.m.s.(http://www.sbcr.cz/cgi-
bin/khm.cgi?typ=1&page=khm:SSMCB3/SMCB3006.HTM;ca011_2013_00)

Nyní je v ratifikačním procesu další změna (zařazeníNyní je v ratifikačním procesu další změna (zařazení 
hexabromcyklododekanu)  ratifikační proces na národní 
úrovni zahájen



Stockholmská úmluva - související legislativa v ČR

• nařízení č.850/2004/ES o perzistentních organických 
znečišťujících látkách v platném zněníznečišťujících látkách v platném znění

• Zákon o chemických látkách a přípravcích č. 356/2003 ý p p
Sb. v platném znění  Sbírka mezinárodních smluv

A dále
• např. Usnesení vlády č. 1572/2006 Sb. o Národním 

implementačním plánuimplementačním plánu
• Usnesení vlády č. 810/2012 Sb. k aktualizovanému 

Národnímu implementačnímu plánu Stockholmské p p
úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta 
2012-2017 



ČR: implementace Úmluvy

ČR = aktivní smluvní strana + mezinárodně velmi dobré jméno.
Problematika POPs - průřezová, založena proto meziresortní 
orgán - poradní orgán Ministra - Rada národního centra pro 
perzistentní organické polutantyperzistentní organické polutanty

j l č é iště MŽP M k i it B ěje společné pracoviště MŽP a Masarykovy univerzity v Brně, 
sídlo v RECETOX. Slouží k plnění závazků ČR v rámci 
Stockholmské úmluvy, shromažďuje technické, datové a jiné y, j , j
podklady + disponuje experty.
 připravuje a aktualizuje národní inventuru
 národní monitorovací síť - MONET - Koncepce monitoringu národní monitorovací síť MONET Koncepce monitoringu
 výzkum - analytické metody, vlastnosti a osud látek v prostředí atd. -

chemie životního prostředí, ekotoxikologie
 projekty jako MonAirNet MONET Region a mnoho dalších projekty jako MonAirNet, MONET Region, a mnoho dalších…



Zapojení ČR do orgánů Stockholmské úmluvy

Od počátku velmi aktivní!

Několikrát zástupce regionu CEE v byru 2017-2013

člen Výboru pro hodnocení POPs (prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. 
d t í ýb d k k 2013 RND P l Č Ph D– od ustavení výboru do konce roku 2013, RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. –

od roku 2014-2018, 

zástupci v pracovní skupině pro Globální monitoring (prof.zástupci v pracovní skupině pro Globální monitoring (prof. 
Holoubek a prof. Klánová) a vyhodnocování účinnosti, 

ČR je rovněž členem iniciativy PEN - PCB Elimination Network
ČR od r. 2007 rovněž hostí Regionální centrum pro zvyšování 
povědomí a přenos technologií v regionu střední a východní Evropy 

RECETOX Masarykova univerzita v Brně = K Šebková je ředitelkou– RECETOX, Masarykova univerzita v Brně = K.Šebková je ředitelkou 
Centra

Nominace r.2007, schválení r. 2009, mandát prodloužen do roku 2015p



Aktivity Regionálního centra (I)

POPs monitoring
• MONET CZ
• MONET CEE
• MONET Europe
• MONET Africa
• MONET Fidjij



Pasivní vzorkování
Analýzy v laboratořích

RECETOX



MONET (MOnitoring NETwork)

• aktivní i pasivní vzorkování 
• dlouhodobé sledování prostorových a časových trendů v 

distribuci POPs v prostředí
l d á í li d jů dl t l k lit• sledování vlivu zdrojů podle typu + lokalita

• sledování dálkového přenosu POPs
plnění závazků ČR vyplývající z mezinárodních úmluv• plnění závazků ČR vyplývající z mezinárodních úmluv

• světově unikátní monitorovací sítě sloužící jako model



Aktivity Regionálního centra (II)

Budování kapacit v regionu
CEE, Afriky a dalších zemí
Spolupráce s dalšími centrySpolupráce s dalšími centry

Akreditace laboratoří

V dělá á í íkůVzdělávání pracovníků

Návrhy monitorovacích sítí

Vzorkovací kampaně

Pomoc při tvorbě NIP

Analýza dat

Příprava společných projektů



O Centru pro výzkum toxických látek v prostředí
RECETOX = Research Centre for Toxic Compounds in the Environment

Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita BrnoPřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

www.recetox.muni.cz

Naše činnost
• Vědecko-vzdělávací centrum
• Velká výzkumná infrastruktura – pracuje v režimu open-access
• Národní centrum pro perzistentní organické polutanty• Národní centrum pro perzistentní organické polutanty
• Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro země střední a východní 

Evropy

Krátce o nás 
+150 zaměstnanců, 4000 m2 prostor k výzkumu, 90 doktorandů,
70 laboratoří 12 výzkumných týmů ve čtyřech vědeckých programech70 laboratoří,12 výzkumných týmů ve čtyřech vědeckých programech,  
nejmodernější přístrojové vybavení i zařízení pro vědu a analýzy, 30 let zkušeností



O Centru pro výzkum toxických látek v prostředí

4 Vědecké programy
1. Chemie životního prostředí a modelováníp
2. Organická fotochemie a supramolekulární chemie
3. Proteinové inženýrství
4. Ekotoxikologie

3 jednotky výzkumné infrastruktury
1. Laboratoře stopové analýzy
2. Informační systém GENASIS 
3 Epidemiologická databáze ELSPAC3. Epidemiologická databáze ELSPAC

2 části podporující spolupráci a propagaci kapacit, výzkumných výsledků a 
využití výzkumné infrastruktury:využití výzkumné infrastruktury:

1. Národní centrum pro perzistentní organické polutanty
2. Regionální centrum Stockholmské úmluvy pro budování kapacit a přenos 

technologiítechnologií



Děkuji za pozornost!

www recetox muni czwww.recetox.muni.cz
www.monairnet.eu

Projekt MonAirNet byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, jmenovitě programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká 
republika 2007-2013p


