
Dodatek č. 2
smlouvy ev. č. 0111002491 o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování

některých služeb s nim spoíenvch

(dále jen „Dodatek č. 2“)

1. Letiště Praha, a. s., se sídlem К letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka В 
14003, plátce DPH - DIČ: CZ 699003361, zastoupená na základě pověření ze dne 21. 12. 
2018

(dále jen „Pronajímatel“)

2. FREKO a.s., se sídlem Praha 10 - Malešice, Teplárenská 602/9, PSČ 108 00, IČO: 247 
30 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka В 16457, plátce DPH - DIČ: CZ24730653, zastoupená Ing. Tomášem Kolingerem, 
členem představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 
2109998395/2700

(dále jen „Nájemce“)

Pronajímatel a Nájemce dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preambule

1) S účinností tohoto Dodatku č. 2 dochází к rozšíření Předmětu nájmu o prostor v Budově 
B, jíž je Pronajímatel výlučným vlastníkem.

2) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a 
poskytování některých služeb s ním spojených ev. č. 0111002491 ze dne 30. 11. 2016 ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“) doplňují a mění takto:

I. Předmět Dodatku č. 2

1) Smluvní strany se dohodly, že se čl. I., odst. 1.1, bod 1.1.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se 
zcela novým čl. L, odst. 1.1, bod 1.1.1 následujícího znění:

„1.1.1 „Budova A“ znamená budovu bez čísla popisného a evidenčního (interně 
Pronajímatelem označená jako objekt 350/1), jež je součástí pozemku 
pare. č. 2580/108, v katastrálním území Ruzyně, obec Praha, zapsaném na LV č. 
3432, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha.

„Budova B“ znamená budovu bez čísla popisného a evidenčního (interně 
Pronajímatelem označená jako sklad 168), jež je součástí pozemku pare. č.



2745/1, v katastrálním území Ruz>ně, obec Praha, zapsaném na LV č. 3432, 
vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha.“

2) Smluvní strany se dohodly, že se čl. L, odst. 1.1, bod 1.1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se 
zcela novým čl. L, odst. 1.1, bod 1.1.5 následujícího znění:

„1.1.1 „Předmět nájmu“ znamená:

- prostor sloužící podnikání nacházející se v Budově A, a to v 1. nadzemním 
podlaží, označený jako místnost č. 117 o výměře 2,0 m^ místnost č. 117a o 
výměře 13,8 m^, místnost č. 118 o výměře 13,4 m^, místnost č. 119 o výměře 
1,9 m^, místnost č. 120 o výměře 1,5 m^, místnost č. 121 o výměře 19,0 m^, 
místnost č. 122 o výměře 19,6 m^, místnost č. 123 o výměře 1,5 m^, místnost č. 
124 o výměře 1,8 m^ a místnost č. 124 o výměře 1,8 m^,

- prostor sloužící podnikání nacházející se v Budově B, ato v 1. nadzemním 
podlaží, označený jako část místnosti č. 101 o výměře 168 m^.“

3) Smluvní strany se dohodly, že se čl. II., odst. 2.4 Smlouvy ruší a nahrazuje se zcela 
novým čl. II., odst. 2.4 následujícího znění:

„2.4 Strany sjednávají, že jediným účelem nájmu dle této Smlouvy je užívání Předmětu 
nájmu Nájemcem к podnikatelské činnosti v rozsahu jeho živnostenského 
oprávnění za účelem provozování administrativní činnosti v části Předmětu nájmu 
umístěném v Budově A a skladování posypové soli v části Předmětu nájmu 
umístěném v Budově В (dále jen „Účel nájmu“).

Nájemce je dále povinen v části Předmětu nájmu umístěném v Budově В dodržet 
podmínky pro skladování posypové soli uvedené v bezpečnostním listě, který 
tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy, především:
Prostory zajistit proti úniku do půdy, vodních toků a kanalizace. Minimalizovat 
tvorbu prachu. Sůl je potřeba chránit před vlhkostí.

Nájemce není oprávněn užívat Předmět nájmu к jakémukoliv jinému účelu než je 
Smlouvou definovaný Účel nájmu.“

4) V souvislosti se změnou Předmětu nájmu uvedenou v čl. L, odst. 2) tohoto Dodatku č. 2 
se s účinností od 1. 10. 2019:

- ruší Příloha č. 1 „Splátkový kalendář - daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění“ a nahrazuje se zcela novou Přílohou č. 
1/D2 „Splátkový kalendář - daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, v platném znění“, která je přiložena к tomuto Dodatku č. 2 
Smlouvy;

- ruší Příloha č. 2 Smlouvy „Plánek Předmětu nájmu“ a nahrazuje se zcela novou 
přílohou č. 2/D2 „Plánek Předmětu nájmu“, která je přiložena к tomuto Dodatku č. 2 
Smlouvy.



II. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy 
nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, přičemž Pronajímatel obdrží 
dvě (2) a Nájemce jedno (1) identické vyhotovení.

3) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem 
1. 10. 2019. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento 
Dodatek č. 2 může nabýt účinnosti nejdříve к určitému dni, nabývá tento Dodatek č. 2 
účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek č. 2 nabýt dle takového kogentního 
ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho zněním souhlasí a na 
důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

5) К tomuto Dodatku č. 2 jsou připojeny tyto přílohy:

Příloha č. 1/D2: Splátkový kalendář - daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty, v platném znění
Příloha č. 2/D2: Plánek Předmětu nájmu
Příloha č. 5/D2: Pověření ze dne 21. 12. 2018
Příloha č. 6/D2: Bezpečnostní list posypové soli

V Praze dne: 5.9.2019 V Praze dne: 25. 9. 2019

Nájemce: Za Pronajímatele na základě pověření:

Ing. Tomáš Kolinger 
člen představenstva
FREKO a.s. Letiště Praha, a. s.



- • w w Odesílatel:

Letiste splátkový kalendář
n v ^ ^ Letiště Praha, a. s.
Г I d П a К letišti 1019/6

daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb.

161 00 Praha 6 evidenční číslo daň. dokladu 005/0111002491

IČ:

DIČ:
28244532

Přnoha č. 1/D2 smlouvy č. 0111002491
CZ699003361

Bank. spojení: 801812025/2700 měna CZK Příjemce a plátce faktury:

Banka: UnICredIt Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. FREKO a.s.
SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ46 2700 0000 0008 0181 2025

Teplárenská 602/9

108 00 Praha 108
Plátce: FREKO a.s.
IČ: 24730653
DIČ: CZ24730653
Č. zákazníka 1013073

Variabilní symbol: 0111002491

Cena služeb od: 

Základní nájemné od:

1.10.2019

1.10.2019

Poprvé splatné dne: 5.10.2019

Č.
místnosti

Umístění Účel využ.
Plocha
(m^)

101 sklad 168 sklad 168

117 objekt 350/1 chodba 2

117a objekt 350/1 chodba 13,8

118 objekt 350/1 kuchyňka 13,4

119 objekt 350/1 umývárna 1,9

120 objekt 350/1 WC 1,5

121 objekt 350/1 kancelář 19

122 objekt 350/1 kancelář 19,6

123 objekt 350/1 WC 1,5

124 objekt 350/1 umývárna 1,8

125 objekt 350/1 kancelář 20
Celkem 262,5
Sazba DPH za období:

DPH v Kč za období:

Nájemné Služby - měsíční sazba

Teplo Elektřina Úklid Odpad
Měsíční sazba v Kč 

2za 1 m

Měsíční úhrada služby včetně 21 % DPH
Měsíční úhrada služby včetně 15 % DPH

Měsíční úhrada nájemně včetně 21 % DPH

Měsíční úhrada celkem včetně DPH

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy první den měsíce, za který je platba předepsána. První DUZP je 1.10.2019.

Předpis plateb: 5.10., 05.11., 05.12., 05.01., 05.02., 05.03., 05.04., 05.05., 05.06., 05.07., 05.08., 05.09. každoročně.

Datum vystavení daňového dokladuje den podpisu Dodatku, jehož je Splátkový kalendář přílohou.

Společnost Letište Praha, a. s. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003. Strana 1 z 1



Příloha č. 2/D2 smlouvy ev.č. 0111002491

Plánek Předmětu nájmu
Je přiložen jako nedílná součást této Smlouvy.

Budova A - objekt 350/1
Místnosti č. 117, 117a, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 a 125



Budova В — sklad 168
Část místnosti č. 101



Prague
Airport
WACLAU HAVEL AIRPORT PRAGUE

POVĚŘENÍ
Letiště Praha, a. s., se sídlem К letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 
zastoupená Ing. Radkem Hovorkou, místopředsedou představenstva a JUDr. Petrem 
Pavelcem, členem představenstva (dále jen „Zmocnitel“),

pověřuje tímto

svého ^

aby----- crmei^r^jeanav^ií, schvalování, uzavírání, doplňování a ukončování smluv 
spadajících do věcné působnosti organizační jednotky Neletecký obchod, a sice:

smluv a smluvních ujednání, na základě kterých vzniká Zmocniteli povinnost hradit 
peněžité plnění (nákladové smlouvy), jehož výše nepřesahuje částku 3 000 000,-Kč 
bez DPH,

- smluv a smluvních ujednání, na základě kterých vzniká Zmocniteli povinnost hradit 
peněžité plnění (nákladové smlouvy), jehož výše přesahuje hodnotu 3 000 000,- Kč a 
nepřesahuje hodnotu 10 000 000,- Kč bez DPH, a to společně s výkonným ředitelem 
organizační jednotky Centrální nákup a logistika společnosti Letiště Praha, a. s., 
zmocněného na základě zvláštní plné moci,

-- smluv a smluvních ujednání, na základě kterých je Zmocniteli poskytováno peněžité 
plnění (výnosové smlouvy), jehož výše nepřesahuje částku 15 000 000,-Kč bez DPH.

Zmocněnec je dále oprávněn činit za Zmocnitele veškerá právní jednání související s výše
uvedenými smlouvami.

Zmocněnec není oprávněn udělit třetím osobám substituční plnou moc.

i Práha, П. s.
Toto pověření je platné do 31. 12. 2019. К lotištj 101Q/3

Ш:
V Praze dne 21. 12. 2018

^adek Hovorka 
ístopředseda představenstva

Pověření Dřiiíi

JUDr. Petr Pavelec 
člen představenstva



CHLORID SODNÝ Strana 1 / 8
bezpečnostní list

zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Datum vydání; 22.6.2010 
Datum předchozí verze;9.5.2015

Datum revize: 11.1.2018 
Číslo revize: 02

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku

Název látky / směsi;
CAS číslo;
ES číslo;
Registrační číslo látky;

Chlorid sodný
7647-14-5 
231-598-3 
nepodléhá registraci

Jiné prostředky identifikace; 
Kód výrobku; 
Alternativní název; 
tabletovaná, mořská sůl

sodium chloride, posypová či průmyslová sůl, kamenná sůl, vakuová sůl, sůl

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Příslušná určená použití; jedlá, krmná, posypová či průmyslová sůl, určená pro odbomé/průmyslové 

použití i prodej spotřebiteli, к odstraňování sněhu a ledu z pozemních komunikací

Nedoporučená použití; nejsou známy

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
Identifikace osoby odpovědné za uvedení na trh v EU;
Jméno nebo obchodní firma; P.S.CH. spol. s r.o.
Místo podnikání nebo sídlo; Alšova 1030,334 41 Dobřany, ČR
Telefon; +420377980596
E-mail; obchod(5)psch-chemie.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Klinika nemocí z povolání - Toxikologické informační středisko
Na bojišti 1,128 08 Praha 2
Tel.; 224919293,224915402 (nepřetržitě)
Fax; 224914570

oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Látka není klasifikována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 jako 
nebezpečná.
Nebezpečné účinky na zdraví, životní prostředí; podle nám dostupných informací není látka považována za 
nebezpečnou (podle definice nebezpečnosti, vyplývající z nařízení 1272/2008 ES a směrnice 45/1999 ES, vše 
v platném znění).
Nebezpečné fyzikálně - chemické vlastnosti; nestanoveno

2.2 Prvky označení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008;
Výstražný symbol; Výrobek nepodléhá povinnému označování dle nařízení 1272/2008 ES(CLP).

Signální slovo; nestanoveno 
Standardní věta o nebezpečnosti;

Pokyny pro bezpečné zacházení;

Obsahuje; nestanoveno

Doplňkové informace o nebezpečnosti (EU); -

nestanoveno

nestanoveno



CHLORID SODNÝ Strana 2/8

bezpečnostní list
zpracován podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

2.3 Další nebezpečnost: Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností 
a na základě nám předložených informací žádné škody na zdraví. Látka není klasifikována jako PBT nebo vPvB 
a není к datu vyhotovení bezpečnostního listu vedena v příloze č.XIV nařízení REACH, ani na kandidátské 
listině pro přílohu č.XIV nařízení REACH.

oddíl 3: Složení/informace o složkách
3.1 Látky
Chemický název: Registrační číslo CASčíslo ECčislo Obsah(v%tm)
Chlorid sodný není stanoveno 7647-14-5 231-598-3 min.98%
Vzorec: NaCI
Sůl (sůl vakuová, sůl kamenná , sůl mořská)

3.2 Směsi Látka není směsí více látek.

Klasifikace látky podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008:
Třída a kategorie nebezpečnosti: - 
Standardní věty o nebezpečnosti: -

oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny: Nevyžadují se žádná zvláštní opatření. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte
lékaře.
Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí.
V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa oplachujte pod tekoucí vlažnou
vodou alespoň 15minut. Pokud nedošlo к poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo 
šampon. V případě přetrvávajících obtíží vyhledejte lékaře. Znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným 
použitím znovu vyprat.
Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte
vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku к vnějšímu proudem pitné vody po dobu 
nejméně 15 minut. V případě potřeby přivolejte lékaře.
Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou . Nevyvolávat zvracení. Dejte vypít
dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění). Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený 
v bezvědomí nebo má-li křeče. U osoby, která má zdravotní potíže, zajistěte lékařské ošetření. LI osoby bez 
příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informací středisko к rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Inhalace: podráždění dýchacího ústrojí 

Při požití: několika gramů soli mohou vzniknout zažívací potíže.
Při vniknutí: do očí výrobek způsobuje dráždění.
Při styku s pokožkou: může dojí к podráždění pokožky
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Není specifikováno

oddíl 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasíva

Vhodná hasiva: tříštěný vodní proud, hasící prášek, pěna , oxid uhličitý (C02)
Látka není hořlavá. Hasící prostředky přizpůsobit látkám hořícím v okolí.

Nevhodná hasiva: nejsou konkretizovány
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Žádná zvláštní opatření nejsou požadována.
5.3 Pokyny pro hasiče

Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.
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Pokud je to možné , odstraňte materiál z prostoru požáru. Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu 
nepovolaným osobám.

oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Osoby, které budou provádět čištění kontaminovaných prostor, by měly být chráněny proti vdechování a styku 
s kůží. Prostory by měly být dobře větrané. Sesbíraný materiál skladujte v oddělených obalech /kontejnerech. 
Zabraňte dalšímu rozšiřování produktu. Nevdechujte prach .

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte nadměrné kontaminaci vody a půdy, v případě úniku velkého množství látky do povrchové nebo 

odpadní vody uvědomte příslušné orgány.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

V případě úniku smést uniklou látku do vhodného náhradního označeného obalu pro další zpracování nebo 
likvidaci. Minimalizovat prašnost. Místo úniku opláchnout vodou.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Body 7,8,13

oddíl 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte dobré větrání pracoviště. Vyhněte se tvorbě prachu. Při práci není dovoleno pít, jíst, kouřit a je nutno 
zachovávat pravidla osobní hygieny. Používejte osobní ochranné pomůcky (viz bod 8.)

Nevdechujte prach.
Opatření к ochranně proti požáru a výbuchu: sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb a 

elektrická zařízení musí vyhovovat platným předpisům.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte na čistém, suchém , dobře větratelném místě. Skladujte v původních obalech. Uchovávejte v těsně 
uzavřených obalech. Chraňte před vlhkostí!

Pokyny ke společnému skladování:
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, kyselin a oxidačních činidel.
7.3 Specifícké konečné/specifícká konečná použití

Údaje nejsou к dispozici.

oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Vnitrostátní limitní hodnoty:
Limitní hodnoty expozice pro ČR (podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.):

CAS Název látky PEL NPK-P Faktor přepočtu
mg/m^ na ppm

chlorid sodný
Limitní hodnoty ukazatelů biologických podle vyhlášky č. 432/2003Sb. v platném znění nejsou uvedeny.

Poznámka: D - při expozicí se významně uplatňuje pronikání látky kůží
S - látka má senzíbílízační účinek 
P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky 
P* - pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemíe 
*- u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost)
I - dráždí slízníce (očí, dýchací cesty) resp. kůží

DNEL/DMEL (pracovníci)
Akutní - systémové účinky, dermálně 295,52 mg/kg tělesné hmotnosti /den
Akutní - systémové účinky, inhalačně 2068,62 mg/m3
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 295,52 mg/kg tělesné hmotnosti /den
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 2068,62 mg/m3
DNEL/DMEL/veřejnost)
Akutní - systémově účinky, dermálně 126,65 mg/kg tělesně hmotnosti /den___________________

Poznámka
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Akutní - systémové účinky, ínhalačně 443,28 mg/m3 
Akutní - systémové účinky, orálně 126,65 mg/kg tělesné hmotnosti /den 
Dlouhodobé - systémové účinky, dermálně 126,65 mg/kg tělesné hmotnosti /den 
Dlouhodobé - systémové účinky, inhalačně 
Dlouhodobé - systémové účinky, orálně 
PNEC /voda/
PNEC aqua /sladká voda/
PNEC (zemina)
PNEC zemina 
PNEC(STP)
PNEC čistírna odpadních vod

443,28 mg/m3 
126,65mg/kg tělesné hmotnosti /den

5mg/l

4,86 mg/kg suché hmotnosti

500mg/l

8.2 Omezování expozice
8.2. Tam, kde existuje nějaká možnost zasažení zaměstnanců, je vhodné pro poskytnutí pn/ní pomoci zřídit 

v pracovní oblasti fontánku na výplach očí a bezpečnostní sprchu (minimálně vhodný výtok vody). Zajistěte 
dobré větrání pracoviště. V případě nedostačujícího větrání použijte místní odsávání . Minimalizujte tvorbu 
prachu. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete vhodným 
reparačním krémem. Dodržujte bezpečnostní pokyny při práci s chemikáliemi.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků
Ochrana očí a obličeje: nepoužívejte při práci kontaktní čočky
Ochrana kůže: ochranný pracovní oděv a obuv, znečištěné kusy oděvu je nutné před opětovným použitím 
vyprat.
Ochrana rukou: vhodné gumové pracovní rukavice 
jiná ochrana: ochranný krém na ruce
Ochrana dýchacích orgánů: nevyžaduje se, pokud je prostor dobře odvětráván. V případě vzniku prachu 
použijte ochrannou masku , respirátor.
Tepelné nebezpečí:

8.2.3 Omezování expozice životního prostředí 
Dodržujte podmínky manipulace a skladování 
kanalizace.

zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy a

oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled (skupenství a ban/a): pevná látka, krystalická , bílá
Zápach: žádný
Prahová hodnota zápachu:
pH: 6-9 pro vodný roztok 50g/l při 20st.C
Bod tání/bod tuhnutí: 801
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 1461
Bod vzplanutí:
Rychlost odpařování:
Hořlavost (pevné látky, plyny): 
Horní mezní hodnoty hořlavosti: 
Dolní mezní hodnoty hořlavosti: 
Horní mezní hodnoty výbušnosti: 
Dolní mezní hodnoty výbušnosti: 
Tlak páry:
Hustota páry:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:
Sypná hmotnost:

nevztahuje se 

nehořlavý

0 mbar

2,1615 g/cm3 při 20st.C 
359g/1000g vody při 20st.C.

kamenná 1050-1250 kg/m3, vakuová sůl 1100-1300kg/m3
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Rozdělovači koeficient: n-oktanol/voda: -

Teplota samovznícení: není
Teplota rozkladu: není
Viskozita: -

Výbušné vlastnosti: není
Oxidační vlastnosti: nemá

9.2 Další Informace
Chuť: slaná

Mikrobiologická čistota: produkt nesmí obsahovat pathogenní ani podmíněně pathogenní mikroorganismy. Celkový 
počet aerobních mezofilních mikroorganismů max. Ю^/д.
Interpretace výsledku: výsledky se považují za ještě vyhovující při zjištění množství mikroorganismů max. бхЮ^/д. 
Produkt neobsahuje žádné pomocné látky, alergeny, konzen/ační látky , ban/iva atd.
Cosmetic Pruduct Test Guidelines for Assessment od Human Skin Comatibility , Colipa, Bruwelles 1997- za 
podmínek testu nebyla u pokusných osob zaznamenána reakce ve smyslu erytému, edému ani šupinatění (ISosob, 
5% vodný roztok).

oddíl 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchování a přepravy není výrobek reaktivní.
10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek 20st.C. 101,3kPa)stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vlhkost.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Reaguje s kyselinami za vzniku kys. chlorovodíkové. V případě kontaktu s oxidačními činidly se uvolňuje plynný 
chlor. Reaguje s alkalickými kovy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Za normálních podmínek 20stC., 101,3 kPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vlhkost.

10.5 Neslučitelné materiály
Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, kyselin, oxidačních činidel a alkalických kovů

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty, pokud se dodržují pokyny pro manipulaci a skladování.

oddíl 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
a) akutní toxicita:

LCso, podkožně, potkan: 3500 mg.kg-''
LDso, orálně, potkan: ЗОООтд.кд-''

b) žíravost/dráždivost pro kůži: viz symptomy a účinky
c) vážné poškození očí/podráždění očí:
d) senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: nemá senzibilizující účinky.
e) mutagenita v zárodečných buňkách: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
f) karcinogenita: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
g) toxicita pro reprodukci: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria

pro klasifikaci.
i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria

pro klasifikaci.
j) nebezpečnost pň vdechnutí: použitím několika gramů soli mohou vzniknout zažívací potíže

oddíl 12: Ekologické Informace

12.1 Toxicita
Akutní toxicita pro vodní organismy 

-ЕС 10 577mh/l (Bacteriae)________
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-EC2CV24ho 6175 mg/l (Daphnia magna)
-EC5CV48 hod 4135 mg/l (Daphnia magna)
-LC50/96 hod 5840тдЛ (Lepomis macrochirus)
- LOEC (chronická, 21dní) 441mg/l (Daphnia pulex)
-NOEC (chronická 7dní), 4000тдЛ (Pimephales promelas)
-NOEC (chronická 21dní). 314тдЛ (Daphnia piiex)
12.2 Perzistence a rozložitelnost 

Anorganická látka, netýká se
12.3 Bloakumulační potenciál 

Údaje nejsou к dispozici
12.4 Mobilita v půdě 

Údaje nejsou к dispozici
12.5 Výsledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky:

Produkt není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí. Při normálním použití není známo nebo nelze 
očekávat ohrožení životního prostředí. Při vysokých koncentracích v odpadních vodách je možné omezení 
biologických čistíren.

oddíl 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady

odpad z produktu předat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech oprávněné osobě; odpad nesmí 
být vypouštěn do kanalizace; odpadní produkt ukládat v původních, nebo náhradních, ale dobře uzavíratelných 
nádobách; znečištěné obaly ukládat do stanoveného shromažcfovacího prostředku a předat oprávněné osobě; 
stejně postupovat při nakládání s případnými sorpčními materiály; vést průběžnou evidenci vznikajících odpadů; 
odpady zařazovat v souladu s Vyhláškou MŽP č. 381/20ÍD1 Sb., doporučená katalogová čísla:

Odpad Kód
odpadu

produkt X
obal 1501 10
sorbent 15 02 02

Právní předpisy:

Název
odpadu

Kategorie
odpadu

X X
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ...
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

oddíl 14: Informace pro přepravu
Silniční přeprava ADR:
UN číslo:
Pojmenování a popis:
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:
Obalová skupina:
Nebezpečnost pro životní prostředí:
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: zamezit úniku do životního prostředí

neaplikovatelné
nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů, 
ne
ne
ne

Železniční přeprava RID:
UN číslo: ne
Pojmenování a popis: x
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: ne
Obalová skupina: ne
Nebezpečnost pro životní prostředí: x
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: zamezit úniku do životního prostředí
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Letecká přeprava ICAO/IATA 
Námořní přeprava IMDG
Přeprava po vnitrozemských vodních cestách ADN

oddíl 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečností, zdraví a životního prostředí/specífické právní předpisy týkající se látky 
nebo směsi
Právní normy:

Předpisy v oblasti chemických látek a směsí:
- Předpisy v oblasti chemických látek a směsí:
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 487/2013
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 944/2013
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 605/2014
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 
Zdravotnické a bezpečnostní předpisy:
■zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
■ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
■zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

■ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
■nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

■ nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
■ nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
■Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Předpisy pro ochranu životního prostředí
■ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádějící předpisy
■ zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
■zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a prováděcí předpisy 
■zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
Požární předpisy
■zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
■vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

(vyhláška o požární prevenci)
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro výrobek nebylo vypracováno posouzení chemické bezpečnosti. Pro tuto látku není zapotřebí posouzení 
chemické bezpečnosti.

oddíl 16: Daiší informace

Změny oproti předešlé verzi bezpečnostního listu:
Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům:

PEL: přípustné expoziční limity (průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší)
NPK-P: nejvyšší přípustné koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší
DNĚL: Derived No-Effect Level - odvozené úrovně, při kterých nedochází к nepříznivým účinkům
PNEC: Predicted No Effect Concentration - odhady koncentrací, při které nedochází к nežádoucím účinkům
PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxické látky_____________________________________________
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vPvB: vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky

Metoda hodnocení informací pro účely klasifikace podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008: x 
Plné znění Standardních vět o nebezpečnosti uvedených v oddílu 3: x

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našemu současnému stavu poznání a vyhovují jak zákonům 
národním, tak i zákonům Evropské unie. Udávané podmínky zpracování jsou odvozeny od našich znalostí pracovišť 
a jejich možné kontroly. Výrobek se bez písemného souhlasu výrobce nesmí používat pro jiné účely, než je uvedeno 
v technické dokumentaci. Uživatel zodpovídá za dodržování všech potřebných zákonných nařízení. Údaje uvedené 
v tomto bezpečnostním listu popisují požadavky na dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a zpracovávání 
našeho výrobku, ale nepředstavují žádné zabezpečení kvalitativních vlastností výrobku.

V bezpečnostním listu byly provedeny následující změny oproti originálu:
Překlad bezpečnostního listu do českého jazyka.
Stanovení expozičních limitů a biologických mezních hodnot pro ČR v oddílu 8.
Úprava oddílu 13 podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Úprava oddílu 15.1 podle českých právních norem

Identifikace odborně způsobilé osoby odpovědné za překlad bezpečnostního listu:


