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Anotace 

  Tato práce se věnuje problematice klasifikace nebezpečných látek dle nařízení 

1272/2008/ES (GHS). Seznamuje se s legislativním rámcem v oblasti chemických látek a 

prevence závažných havárií. Dále se zabývá rozdíly v klasifikaci dle směrnice 67/548/EHS 

a nařízení 1272/2008/ES. V praktické části aplikuje metodiku klasifikace nebezpečných 

chemických látek dle GHS. Závěr shrnuje nejen dopady nařízení GHS na klasifikaci látek, 

ale i na možné změny v legislativě prevence závažných havárií. 
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Abstract 

This thesis is dedicated to questions of dangerous substances classification 

according to the directive 1272/2008/ES (GHS). It introduces chemical substances 

legislation sphere and major accident prevention. Thereinafter it concerns in differences in 

the classification according to directive 1272/2008/ES. In the practical part the thesis 

applies methods of the classification of dangerous chemical substances according to GHS. 

The final part summarizes the potential impacts of GHS directive on the substance 

classification and also possible changes in the legislation of major accident prevention. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CAS - Chemical Abstracts Service 

ED50 – střední účinná dávka 

EHS - Evropské hospodářské společenství 

EINECS -  European INventory of Existing Commercial chemical Substances - Evropský 

inventář existujících chemických látek 

ELINCS  - European LI st of Notified Chemical Substances - Evropský seznam 

oznámených chemických látek 

ErC50 – rychlost růstu 

ES - Evropské společenství 

ES - úřední číslo látky v Evropské unii 

EU – Evropská Unie 

GHS - Globální Harmonizovaný Systém Klasifikace a Značení Chemických látek 

H výrok  - Hazard statement – údaje o nebezpečnosti 

HSDB - Hazardous Substances Data Bank 

IC50 – inhibiční koncentrace 

ILO  - International Labour Organisation Mezinárodní organizace práce 

LC50 – letální koncentrace 

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development - Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN - United Nations Organization Organizace spojených národů 

R věta – specifická rizikovost 



 

REACH  - registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

Sb. – sbírky 

TOXLINE  - Toxicology Literature Online 

UNCED - United Nations Conference on Environment and Development - Konference 

OSN o životním prostředí a rozvoji 

UNSCEGHS - United Nations Economic and Social Council's Sub-Committee of Experts 

on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - 

Podvýbor odborníků OSN pro globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování 

chemických látek 

UNSCETDG - United Nations Economic and Social Council's Committee of Experts on 

the Transport of Dangerous Goods - Podvýbor odborníků OSN pro přepravu nebezpečných 

věcí 
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1. Úvod 

Lidská společnost žije v prostředí, ve kterém jí obklopuje obrovské množství 

chemických látek. V asi nejrozsáhlejším registru chemických látek, Chemical Abstract 

Service (CAS), je zapsáno více než 15 miliónů známých přírodních a člověkem 

syntetizovaných chemických látek. Z tohoto počtu je známo řádově 100 000  

nebezpečných chemických látek (dále jen látek). 

S rozvojem nebezpečných látek se musela rozvíjet i legislativa, která měla za úkol 

klást větší požadavky na bezpečnost. Legislativa se postupně přizpůsobovala 

technologickému pokroku, v klasifikaci látek byly kladeny větší požadavky na bezpečnost. 

V systému klasifikace, označování a balení látek přijímala každá země svou vlastní 

legislativu a i přes některé společné rysy docházelo v klasifikaci k značným odlišnostem v 

rámci jednotlivých zemí. Z těchto důvodů byla stále silněji vnímána potřeba sjednotit tento 

systém, a to celosvětově vytvořením nového – GHS (globálně harmonizovaný systém). 

Tento systém zavádí nové třídy a kategorie nebezpečnosti chemických látek a sjednocuje 

nejen jejich klasifikaci, ale také označování. Kromě nebezpečných látek se týká i 

přípravků.  

V práci byly využity data poskytnutá firmou BorsodChem s. r. o. Firma spadá do 

skupiny velkých chemických podniků, tudíž bylo příhodné provést analýzu právě pro tento 

podnik. Podnikem bylo poskytnuto 36 nebezpečných látek, které byly překlasifikovány. 

Vzhledem k velkému počtu látek byly vybrány jen reprezentativní látky, nikoli všechny, 

které se v podniku nacházejí. Podnikem bylo určeno, které látky mají být srovnány, 

z důvodu vlastní interese a potřeby. 

Vzhledem k tomu, že látky mají být podle plánu překlasifikovány do roku 2010 a 

přípravky do roku 2015, je proto práce zaměřena pouze na překlasifikování nebezpečných 

látek a analýzu dopadů tohoto převodu. 
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2. Legislativa  

Tato práce se zabývá legislativou v oblasti nebezpečných látek, a s ní spojenou 

prevencí závažných havárií, která vznikla v důsledku negativních účinků nebezpečných 

látek na životní prostředí a lidské zdraví. Obrázek 1 znázorňuje postup vývoje jednotlivých 

směrnic a nařízení v rámci EU a s ní souvisejících zákonů v ČR. Barevné rozlišení 

znázorňuje jejich návaznost. Jednotlivé legislativní nástroje jsou popsány v následujících 

podkapitolách.  

 

 

Obrázek 1 Legislativní nástroje v oblasti NL a přípravků a PZH 

1999/45/ES 

91/155/EHS 

96/82/ES 

82/501/EHS 

67/548/EH

1272/2008/ES                

(GHS) 

59/2006 Sb. 

1907/2006/ES 

(REACH) 

353/1999 Sb. 

356/2003 Sb. 
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2.1. Legislativa související s klasifikací nebezpečných 

látek v rámci EU 

Do roku 2008, kdy byla rešerše zpracovávána, byl systém EU pro klasifikaci a 

označování chemických látek stanoven ve třech hlavních nástrojích – Směrnice rady 

67/548/EHS, Směrnice evropského parlamentu a rady 1999/45/ES, Směrnice o 

bezpečnostních listech 91/155/EHS [1]. 

2.1.1. Směrnice rady 67/548/EHS  

Legislativa Evropské unie zabývající se nebezpečnými látkami byla představena 

v roce 1967 v podobě Směrnice rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních 

předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (dále jen 

směrnice o nebezpečných látkách). Tato směrnice byla vytvořena, aby chránila veřejné 

zdraví, zvláště zdraví pracovníků, kteří zacházeli s nebezpečnými látkami [2]. 

Směrnice o nebezpečných látkách měla za úkol sblížit a sjednotit klasifikaci a 

označování nebezpečných látek v tehdejších šesti státech ES, aby usnadnila obchodování 

mezi těmito státy. Definovala pojmy „látka“ a „přípravek“. Stanovila nebezpečné 

vlastnosti látek a jejich klasifikaci. Klasifikace vycházející ze směrnice 67/548/EHS 

spočívá v zařazení látky do jedné nebo více skupin nebezpečnosti a v přiřazení příslušné 

standardní věty (vět) označující specifickou rizikovost (tzv. R-věta). Existují tyto skupiny 

nebezpečnosti (příloha 1A 67/548/EHS) [20]: 

• Z hlediska fyzikální nebezpečnosti: Výbušná; oxidující; extrémně hořlavá; vysoce 

hořlavá; hořlavá. 

• Z hlediska nebezpečnosti pro zdraví lidí: Vysoce toxická; toxická; zdraví škodlivá; 

žíravá; dráždivá; senzibilizující; karcinogenní.; mutagenní; toxická pro reprodukci. 

• Z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí: Nebezpečná pro životní prostředí. 

Směrnice o nebezpečných látkách se nevztahuje na látky uvedené v tomto odstavci, 

ačkoliv mají vlastnosti, které odpovídají klasifikaci podle směrnice o nebezpečných 
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látkách, jsou jimi: léčiva, krmiva, potraviny a tabákové výrobky, kosmetické prostředky, 

radionuklidové zářiče a jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, zdravotnické 

prostředky, hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty, 

veterinární přípravky, výbušniny. Vzhledem k povaze těchto látek, k tomu že mohou být 

nebezpečné, pokud nastane havárie, by se dalo říci, že by měly být zahrnuty taktéž pod tuto 

legislativu [21]. 

Od svého přijetí v roce 1967 byla směrnice o nebezpečných látkách pravidelně 

aktualizována takovým způsobem, aby byl brán v úvahu vědeckotechnologický pokrok, a 

aby zajistila nejvyšší úroveň ochrany pro jednotlivce i pro životní prostředí. Dodatky 

k směrnici o nebezpečných látkách umožňují nově vzniklé nebezpečné látky zařadit do 

seznamu nebezpečných látek. 

Jeden z  dodatků směrnice o nebezpečných látkách byl šestý dodatek vydaný v roce 

1979, který zahrnul opatření pro ochranu životního prostředí před účinky nebezpečných 

vlastností látek. Také zavedl ohlašovací systém pro „nové“ látky, které požadoval seznam 

již existujících látek, pojmenovaný EINECS (Evropský inventář existujících chemických 

látek) [2]. EINECS je seznam látek, které byly ohlášené na trhu do 18. září 1981. Látky 

umístěné na trhu poprvé po tomto termínu jsou považované za „nové“ a přidané do 

ELINCS seznamu. ELINCS je Evropský seznam oznámených chemických látek [2].  

Pro umístění látek do seznamu bylo zapotřebí látku identifikovat, aby mohly být 

látky rozlišovány. Pro tuto identifikaci byly látkám přiřazeny čísla CAS, ES a indexové 

číslo.  

Číslo CAS – (Chemical Abstracts Service) spravuje systém, v jehož rámci jsou 

látky zapisovány do rejstříku CAS a je jim přidělováno jedinečné registrační číslo CAS. Je 

jednoznačný numerický identifikátor používaný pro chemické látky, polymery, apod. Číslo 

je rozděleno pomlčkami do tří zón [16]. 

Číslo ES - Číslo ES, tj. EINECS, ELINC nebo NLP, je úřední číslo látky 

v Evropské unii. Číslo EINECS lze získat z Evropského seznamu existujících 

obchodovaných chemických látek. Číslo ES je sedmimístným číslem typu XXX-XXX-X, 
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přičemž číslování začíná od 200-001-8 (EINECS), od 400-010-9 (ELINCS) a od 500-001-

0 (NLP). Toto číslo je uvedeno ve sloupci označeném „č. ES“ [16]. 

Indexové číslo - položky jsou seřazeny podle atomového čísla prvku, který nejvíce 

charakterizuje vlastnosti látky. Organické látky jsou z důvodu své rozmanitosti rozděleny 

do tříd. Indexové číslo každé látky je ve tvaru číselného kódu ABC-RST-VW-Y. ABC 

odpovídá atomovému číslu nejcharakterističtějšího prvku nebo organické skupiny 

v molekule. RST je pořadové číslo látky v sérii ABC. VW označuje formu, v níž je látka 

vyráběna nebo uváděna na trh. Y je kontrolní číslo, je uvedeno ve sloupci označeném 

„indexové č.“ [16]. 

Dalším důležitým krokem, v rozvoji legislativy EU, byl sedmý dodatek směrnice o 

nebezpečných látkách v roce 1992, který zavedl hodnocení rizik spojené s nebezpečnými 

látkami nově uvedenými na trh. Byly přidány požadavky na bezpečnostní listy pro tyto 

nově uvedené nebezpečné látky, které slouží jako zdroj pro sdělování rizik nejen pro 

profesionální uživatele [2].  

Jako poslední novelizací směrnice 67/548/EHS je Směrnice komise 2008/58/ES ze 

dne 21. srpna, kterou se po třicáté přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 

67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a 

označování nebezpečných látek. Touto směrnicí byly novelizovány klasifikace některých 

nebezpečných látek, které byly dotestovány a doklasifikovány. 

2.1.2. Směrnice evropského parlamentu a rady 

1999/45/ES 

EU vydala 31. května 1999 směrnici o nebezpečných přípravcích, která sbližuje 

právní a správní předpisy členských států týkajících se klasifikace, balení a označování 

nebezpečných přípravků [3]. 

Sbližováním právní úpravy v oblasti nebezpečných látek a technického rozvoje 

vyvstaly požadavky na vytvoření nové právní úpravy, která by se vztahovala na přípravky. 

Důvodem je, že při výrobě je zapotřebí použití dvou nebo více látek, které nemusí být 

nebezpečné, ale při jejich kombinaci může jejich nebezpečnost vyvstat. Proto bylo nutností 
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vztahovat legislativu zvlášť i na přípravky. Současně bylo nutné požadovat bezpečnostní 

listy jednotlivých přípravků, ve kterých by byly požadované informace o fyzikálně-

chemických vlastnostech a nebezpečných účincích na zdraví člověka a životní prostředí 

[3]. 

Dalším důvodem byla rozdílnost pravidel pro klasifikaci, balení a značení 

nebezpečných látek a přípravků v EU. Rozdílnost právní úpravy ve státech EU byla 

zapříčiněna tím, že byla vydána v podobě směrnic, což znamená, že nebyla plně závazná. 

To vedlo k začleňování právní úpravy v jednotlivých státech v oblasti nebezpečných látek 

způsobem „jak se nám to nejvíc hodí“ [3]. 

 Vznikl tak i požadavek na vytvoření dalšího legislativního podkladu pro 

bezpečnostní listy, vztahující se k přípravkům. 

2.1.3. Směrnice o bezpečnostních listech  91/155/EHS 

Směrnice komise vznikla dne 5. března 1991, a udává povinnost všech, kdo 

odpovídají za uvádění nebezpečných látek nebo přípravků na trh (výrobce, dovozce nebo 

distributor) poskytnout příjemci, kterým je průmyslový uživatel látky nebo přípravku, 

bezpečnostní list, s podrobnými informacemi o nebezpečné látce [5]. 

Uživatel z bezpečnostního listu získává informace - údaje o látce, o její povaze 

nebezpečnosti, identifikaci rizik, opatření při vzniku požáru nebo náhodného úniku látky, 

pokyny pro první pomoc, jak manipulovat s látkou a jak ji skladovat, toxikologické 

informace, ekologické informace, pokyny pro zneškodnění, informace pro přepravu atd. 

[18]. 

Vztahuje se k nebezpečným přípravkům.  

2.2. Legislativa související s klasifikací nebezpečných 

látek v ČR 

V ČR stále platí zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích. 
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Zákon, jehož předmětem je, v souladu s právem EU (směrnice 67/548/EHS, 

směrnice 1999/45/ES), úprava práv a povinností při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

vlastností chemických látek a chemických přípravků, jejich balení, označování a uvádění 

na trh.[12] 

Přehled legislativy vztahující se k zákonu 356/2003 Sb. [2]: 

• Vyhláška 219/2004 Sb., vyhláška ze dne 14. dubna 2004 o zásadách správné 

laboratorní praxe; 

• Vyhláška 232/2004 Sb., vyhláška ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků; 

• Vyhláška 234/2004 Sb., vyhláška ze dne 20. dubna 2004, o možném použití 

alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení 

nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování 

nebezpečných chemických látek a chemických přípravků; 

• Vyhláška 428/2004 Sb., vyhláška ze dne 2. července 2004 o získání odborné 

způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické; 

• Vyhláška 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 232/2004 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 

chemických látek a chemických přípravků; ve vyhlášce se mění odkazy na předpisy 

Evropských společenství a seznam závazně klasifikovaných nebezpečných 

chemických látek uvedený v příloze č. 1 k této vyhlášce; 

• Vyhláška 389/2008 ze dne 14. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
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označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.3. Legislativa související s prevencí závažných 

havárií v rámci EU 

Počátky úvah o odpovědnosti za škody v oblasti životního prostředí na evropské 

úrovni spadají do 80. let 20. století. Začaly být zpracovávány legislativní požadavky 

stanovující postupy a povinnosti v oblasti prevence závažných havárií. V podkapitolách 

jsou uvedena nejvýznamnější legislativní opatření, které vznikaly od svého počátku až do 

současnosti. 

2.3.1. Směrnice 82/501/EHS 

V roce 1982 byla přijata Evropská směrnice 82/501/EHS, tzv. „Direktiva 

SEVESO“.  SEVESO I, celým názvem Směrnice o řízení nebezpečí závažných havárií, při 

nichž jsou přítomny nebezpečné látky, která je předchůdkyní stejnojmenné směrnice 

SEVESO II. Obě směrnice vznikly v důsledku závažných havárií, které měly za následek 

vážné poškození zdraví, škody na majetku a znečištění životního prostředí. Pojmenovány 

jsou podle italského města Seveso1, v kterém se stala jedna z těchto velmi závažných 

havárií [9]. 

SEVESO I stanovuje povinnosti a postupy provozovatelů i správních orgánů pro 

oblast závažných průmyslových havárií [10]. 

• oznamovací povinnost a povinnost zpracovat bezpečnostní studii; 

• povinnost vypracovat havarijní plány; 

• povinnost poskytnout informace; 

                                                 

1 Seveso (Itálie) – 1976, při této havárii došlo k úniku plychlorovaného dibenzodioxinu z reaktoru do 
ovzduší a k následné kontaminaci okolí (asi 10 km2) 
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• povinnost provádět kontroly; 

2.3.2. Směrnice 96/82/ES 

Směrnice SEVESO I byla novelizována v roce 1997 direktivou 96/82/ES Směrnice 

o zvládnutí zdrojů rizika velkých havárií s účastí nebezpečných látek, tzv. „Direktiva 

SEVESO II“ nebo „COMAH“ a byla tak navržena směrnice 2001/0257 (COD), tzv. 

direktiva SEVESO III [8]. SEVESO II je zaměřeno na prevenci závažných havárií 

s nebezpečnými látkami [8] a jejím účelem je ochrana životního prostředí. Hlavní 

novelizace SEVESO II, která byla aplikována v členských státech od 3. února 1999, 

stanovila povinnosti pro provozovatele zavést bezpečnostní management, zahrnující 

detailní hodnocení rizik použitím havarijních scénářů [9].  

Tyto směrnice byly vytvořeny za účelem sjednocení legislativy týkající se prevence  

a připravenosti na závažné havárie tak, aby v případě závažné havárie s mezistátním 

účinkem došlo k harmonizovanému postupu při řešení tohoto problému. Vedle těchto 

základních povinností obsahují také řadu technických preventivních opatření [8]. 

SEVESA I i II se v klasifikaci nebezpečných látek odkazovala na klasifikaci podle 

67/548/ES. Nyní však přejde SEVESO II na klasifikaci nebezpečných látek podle GHS. 

2.4. Legislativa související s prevencí závažných 

havárií v ČR 

Jako implementace evropské direktivy 96/82/EC – SEVESO II byl na konci roku 

1999 přijat zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Zákon byl postupně 

novelizován. Smyslem novelizace bylo upřesnění některých pojmů, postupů, rozsahů a 

poskytovaných informací [15]. 

Od 1. června  2006 vstoupil v platnost zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií). Zákon 59/2006 Sb., zapracovává příslušné předpisy EU a stanoví 
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systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, na životním prostředí 

[4]. 

Zákon stanovuje podmínky zařazení objektů nebo zařízení do skupiny A nebo 

skupiny B, podle množství skladovaných nebezpečných látek v objektu, a s tím související 

vypracování bezpečnostních programů a bezpečnostní zprávy, v případě nezařazení 

vypracovaní protokolu o nezařazení. Dále zákon udává povinnosti provozovatele a státní 

správy v oblasti prevence závažných havárií, povinnost pojištění odpovědnosti za škody 

vzniklé v důsledku závažné havárie, vypracování vnitřního havarijního plánu, poskytnutí 

podkladů pro vypracování vnějšího havarijního plánu, informování veřejnosti. Přílohy 

zákona obsahují seznam vybraných nebezpečných látek nebezpečných vlastností a 

limitních množství [8]. 

K zákonu 59/2006 Sb. platí od 1. června. 2006 tři novelizované prováděcí předpisy 

[11]: 

• Nařízení vlády 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek; 

• Vyhláška 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a 

konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie; 

• Vyhláška 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií. 

2.5. Nařízení  1907/2006/ES (REACH) 

Dne 18. prosince 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006/ES o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, pro které se vžila zkratka REACH (registrace, evaluace a 

autorizace chemických látek). Účelem tohoto nařízení je především zajistit účinné 

fungování společného trhu pro chemické látky, ochranu lidského zdraví a životního 

prostředí před nežádoucími účinky chemických látek [19].  
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Nově schválený systém REACH se týká chemických látek vyráběných nebo 

dovážených do EU jedním subjektem v množství větším než 1 t ročně, tedy asi 30 tisíc 

látek. Chemické látky, jichž se REACH dotýká, se podrobí povinné registraci. Vysoce 

rizikové chemické látky budou muset projít komplexnějším hodnocením – jedná se 

zejména o nebezpečné látky karcinogenní, mutagenní, perzistentní, ovlivňující reprodukci 

nebo akumulující se v živých organismech. Na základě takto řádně provedeného hodnocení 

bude látkám udělena autorizace, která může specifikovat podmínky bezpečného užití, 

případně omezení. Odpovědnost za registraci nesou výrobci a dovozci látky. Nově je 

zřízena Evropská agentura pro chemické látky, která sídlí v Helsinkách a zpracovává 

registrační dokumentace od výrobců a dovozců i výsledky hodnocení. Firmy budou mít 

možnost získat výsledky již provedených pokusů, aby se omezily jak náklady na registrace, 

tak zbytečné opakované testování nebezpečných látek na zvířatech [19]. 

Nařízení č. 1907/2006/ES nabylo účinnosti 1. června. 2007. Předběžná registrace a 

následná registrace legislativou stanovených chemických látek, přípravků a látek 

obsažených ve výrobcích (předmětech, ze kterých se při používání mohou uvolňovat) byla 

zahájena 1. června. 2008 [19]. 

Registrace bude probíhat postupně v průběhu 11 let v závislosti na jejich 

vyráběném či dováženém množství a nebezpečných vlastnostech [19]. 

2.6. Nařízení 1272/2008/ES  (GHS) 

Současná klasifikace a značení bude nahrazena novým nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a 

balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/578/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení č. 1907/2006/ES, která vychází z GHS, tzv. Globální Harmonizovaný Systém 

Klasifikace a Značení Chemických Látek. V jeho aktuální formě navrhovaný zákon 

připojuje kritéria klasifikace a značení podle dohodnutých pravidel na úrovni Evropské 

unie. Jedná se o ideu světově sjednoceného označování a klasifikace nebezpečných látek 

[7]. Nařízení doplňuje nařízení č. 1907/2006/ES s pracovním názvem REACH v oblastech 

klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí (kapitola 2.5) [17].  
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Zavádí nové třídy nebezpečnosti látek (viz níže), které vyjadřují povahu fyzikální 

nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví nebo životní prostředí a kategorie 

nebezpečnosti (rozdělení kritérií v rámci třídy), které jsou odlišné od směrnice 

67/548/EHS. Dosavadní klasifikace je o 16 třídách nebezpečnosti (kapitola 2.1.1), kdežto 

 GHS je více podrobné [17]: 

• fyzikální nebezpečnost: Výbušniny; hořlavé plyny; hořlavé aerosoly; oxidující 

plyny; plyny pod tlakem; hořlavé kapaliny; hořlavé tuhé látky; samovolně reagující 

látky a směsi; samozápalné kapaliny; samozápalné tuhé látky; samozahřívající se 

látky a směsi; látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny; 

oxidující kapaliny; oxidující tuhé látky; organické peroxidy; látky a směsi 

korozivní pro kovy; 

• nebezpečnost pro zdraví lidí: Akutní toxicita; žíravost/dráždivost pro kůži; vážné 

poškození očí/podráždění očí; senzibilizace dýchacích cest nebo kůže; mutagenita 

v zárodečných buňkách; karcinogenita; toxicita pro reprodukci; toxicita pro 

specifické cílové orgány – jednorázová expozice; toxicita pro specifické cílové 

orgány – opakovaná expozice; nebezpečnost při vdechnutí; 

• nebezpečnost pro životní prostředí: Nebezpečnost pro vodní prostředí; 

• dodatečná třída nebezpečnosti EU: Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu. 

Pro látky se harmonizovaná pravidla pro klasifikaci nebezpečnosti, informování o 

nebezpečnosti prostřednictvím označení a požadavky na obaly použijí od 1. prosince 2010 

a pro směsi od 1. června 2015. Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES se zrušují 

s účinkem ode dne 1. června 2015. 

Historie GHS 

Práce na GHS začala s myšlenkou vyvinout celosvětově harmonizovaný jednotný 

systém zabývající se klasifikací nebezpečných látek, jejich značením na obalech a 

bezpečnostními listy. Nejednalo se o zcela nový koncept, jelikož díky činnosti Podvýboru 

odborníků OSN pro přepravu nebezpečných věcí (UNSCETDG - United Nations 

Economic and Social Council's Committee of Experts on the Transport of Dangerous 
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Goods) byla již harmonizace klasifikace a označování do značné míry provedena pro 

fyzikální nebezpečí a akutní toxicitu v oblasti přepravy. Harmonizace však nebylo 

dosaženo na pracovišti (v oblasti pracovních rizik) a ve spotřebitelském sektoru a 

požadavky na vnitrostátní přepravu často nebyly v souladu s požadavky ostatních sektorů 

v dané zemi. V letech 1980 až 1990 přijala Mezinárodní organizace práce (ILO – 

International Labour Organisation) Konvenci č. 170 a Doporučení č. 177 týkající se 

harmonizace systémů klasifikace a označování chemických látek na pracovišti [17]. 

Na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992, bylo mimo jiné, 

stanoveno šest oblastí programu pro posílení národních i mezinárodních snah souvisejících 

s environmentálním managementem chemických látek. Jednu oblast tohoto programu 

představovala právě harmonizace klasifikace a označování chemických látek [17]. 

Vlastní odborná práce pro přípravu GHS byla přidělena třem koordinačním 

orgánům [17]: 

• Podvýbor odborníků OSN pro přepravu nebezpečných věcí (UNSCETDG - United 

Nations Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods): pro 

fyzikální nebezpečí; 

• Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD - Organization for 

Economic Cooperation and Development): pro zdravotní a environmentální 

nebezpečí; 

• Mezinárodní organizace práce (ILO - International Labour Organization): pro 

komunikaci o nebezpečí (sdělování nebezpečí). 

V roce 2001 byl nově sestavený Podvýbor odborníků OSN pro globálně 

harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (UNSCEGHS - United 

Nations Economic and Social Council's Sub-Committee of Experts on the Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Tento Podvýbor byl 

zřízen rozhodnutím Rady č. 1999/65 ze dne 26. října 1999, jako dodatečný orgán 

původního UNCETDG, který byl tímto rozhodnutím rekonstruován a přejmenován na 

Výbor odborníků pro přepravu nebezpečných věcí a pro globálně harmonizovaný systém 

klasifikace a označování chemických látek (UNCETDG/GHS - Committee of Experts on 
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the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals) [17]. 

UNCETDG/GHS oficiálně přijal GHS v prosinci roku 2002. První revidovaná 

verze GHS byla schválena v prosinci 2004 a publikována v roce 2005.  
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3. Porovnání klasifikovaných nebezpečných 

vlastností a jejich parametrů podle 67/548/EHS a 

GHS  

Klasifikace zahrnuje fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické 

vlastnosti látek, které mohou představovat nebezpečí při běžném používání. Pro 

klasifikování nebezpečné látky jsou stanoveny parametry, které musí látka splňovat, aby 

byla klasifikována [24]. Metody pro klasifikaci jsou stanoveny v nařízení 440/2008/ES. 

Tyto metody jsou shodné pro oba dva legislativní nástroje, a to směrnici 67/548/ES a 

nařízení GHS. Co se však změnilo, jsou parametry pro zařazování látky do kategorie 

nebezpečnosti, k čemuž je zde uveden jako příklad obrázek 2 v případě klasifikace akutní 

toxicity podle směrnice 67/548/EHS (na obrázku uvedena jako EU) a GHS. Nový systém 

zavádí navíc ještě rozdělení tříd nebezpečnosti podle skupenství. Vzhledem k tomu, že je 

v této práci brán v potaz zákon 59/2006 Sb., jsou zde srovnány a uvedeny pouze třídy 

nebezpečnosti, které pod tuto legislativu spadají [22]. Jsou to:  

• z hlediska fyzikální nebezpečnosti – výbušná, oxidující, extrémně hořlavá, vysoce 

hořlavá, hořlavá; 

• z hlediska nebezpečnosti pro zdraví – vysoce toxická, toxická; 

• z hlediska nebezpečnosti pro životní prostředí – nebezpečná pro životní prostředí. 

Na základě výsledků klasifikace se látce přiřadí symbol, který definuje třídu 

nebezpečnosti a standardní věta nebo věty označující specifickou rizikovost (R-věty). Tato 

klasifikace vychází ze směrnice 67/548/EHS [15].  Nové nařízení GHS mění tyto R-věty 

na H výroky. Symboly pro označení třídy nebezpečnosti mění na anglické zkratky. 

Následující podkapitoly uvádí parametry pro klasifikaci podle směrnice 67/548/ES 

a GHS, a jejich srovnání. 
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Obrázek 2 Grafické porovnání zařazení do tříd akutní toxicity  

3.1. Klasifikace akutní toxicity 

Podle 67/548/EHS 

Látky se klasifikují jako vysoce toxické symbolem T+, toxické symbolem T a 

zdraví škodlivé symbolem Xn, podle parametrů, při kterých se očekává letalita2 a to 

v rozsahu expozic orální, dermální a inhalační. Je nutno brát v potaz i skupenství látky, 

která je v této třídě klasifikována, viz tabulka 1. 

Tabulka 1 Klasifikace toxicity podle 67/548/ES 

expozice T+                 
silně toxická 

T             
toxická 

Xn zdraví 
škodlivá 

orální [mg/kg]  ≤ 25  25 - 200  200 - 2000 
dermální [mg/kg]  ≤ 50  50 - 400  400 - 2000 

inhalační 
páry a plyny [mg/l]  ≤ 0,5  0,5 - 2  2 - 20 

aerosoly [mg/l]  ≤ 0,25  0,25 - 1  1 - 5 

 

 

                                                 

2 úmrtnost  
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Podle GHS 

Látky mohou být zařazeny do jedné ze čtyř kategorií toxicity na základě akutní 

toxicity při orální, dermální nebo inhalační expozici, podle číselných parametrů uvedených 

v tabulce 2. Třída akutní toxicity je označena anglickou zkratkou Acute Tox. 

Tabulka 2 Klasifikace akutní toxicity podle GHS 

 

 

 

 

Dílčí závěr: GHS vytvořila z původních tří kategorií čtyři. Parametry, které dříve sloužily 

pro klasifikování tří kategorií, byly rozděleny mezi tyto čtyři nové podle GHS. V původní 

legislativě jsou uvedeny limity pro inhalační expozici stejné u skupenství plynů a par, což 

GHS rozdělila na samostatné jednotky. 

3.2. Klasifikace oxidujících vlastností 

Podle 67/548/EHS 

Látky se klasifikují jako oxidující a přiřazuje se jim výstražný symbol O. Látky 

jsou klasifikované podle slovních parametrů za těchto kritérií: 

•  organické peroxidy, které mají hořlavé vlastnosti, i když nejsou ve styku s jiným 

hořlavým materiálem; 

• jiné oxidační látky a přípravky, které mohou způsobit požár nebo zvýšit nebezpečí 

požáru při styku s hořlavým materiálem; 

• jiné látky a přípravky, včetně anorganických peroxidů, které se stávají výbušnými 

při smíchání s hořlavým materiálem, např. některé chlorečnany. 

  1 2 3 4 
oralní [mg/kg]  ≤ 5  5 - 50 50 - 300 300 - 2000 

dermalní [mg/kg]  ≤ 50  50 - 200  200 - 
1000 

 1000 - 
2000 

inhalační 

páry [mg/l]  ≤ 0,5  0,5 - 2,0  2,0 - 10,0  10,0 - 20,0 
plyny [ml/l]  ≤ 0,1  0,1 - 0,5   0,5 - 2,5   2,5 - 20,0 

aerosoly [mg/l]  ≤ 0,05  0,05 - 
0,5  0,5 - 1,0   1,0 - 5,0 
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Podle GHS 

V případě GHS jsou látky rozděleny do tříd nebezpečnosti podle jejich skupenství. 

Ke každému skupenství je přidělena anglická zkratka jako označení třídy nebezpečnosti. 

Pro oxidující plyny Ox. Gas, oxidující kapaliny Ox.Liq., oxidující tuhé látky Ox. Sol. 

oxidující plyny – plyn nebo plynná směs, které mohou obecně poskytováním 

kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek účinněji než vzduch 

• kategorie 1 – plyn, který může obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo 

podpořit hoření jiných látek účinněji než vzduch. 

oxidující kapaliny – látka nebo směs, která ačkoli sama není nutně vznětlivá, může 

obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek 

• kategorie 1 - jakákoli látka nebo směs, jestliže se zkoušená směs látky (nebo směsi) 

a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 samovolně vznítí nebo je-li průměrná doba 

nárůstu tlaku směsi látky (nebo směsi) a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 menší 

než v případě směsi 50% kyseliny chloristé a celulózy v hmotnostním poměru 1:1; 

• kategorie 2 - jakákoli látka nebo směs, jestliže zkoušená směs látky (nebo směsi) a 

celulózy v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje průměrnou dobu nárůstu tlaku stejnou 

nebo kratší než průměrná doba nárůstu tlaku směsi vodného roztoku 40% 

chlorečnanu sodného a celulózy v hmotnostním poměru 1:1 a nejsou splněna kritéria 

pro zařazení do kategorie 1; 

• kategorie 3 - jakákoli látka nebo směs, jestliže zkoušená směs látky (nebo směsi) a 

celulózy v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje průměrnou dobu nárůstu tlaku stejnou 

nebo kratší než průměrná doba nárůstu tlaku směsi vodného roztoku 65% kyseliny 

dusičné a celulózy a nejsou splněna kritéria pro zařazení do kategorie 1 ani 2; 

oxidující tuhé látky - tuhá látka nebo směs, která ačkoli sama není nutně vznětlivá, 

může obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek: 



Bc. Radka Přichystalová: Analýza přechodu klasifikace nebezpečných látek na   

GHS z pohledu zákona 59/2006 Sb. 

2009  
19

• kategorie 1 - jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním 

poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje kratší průměrnou dobu hoření, než je průměrná doba 

hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2; 

• kategorie 2 - jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním 

poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je 

průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním 

poměru 2:3, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1; 

• kategorie 3 - jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním 

poměru 4:1 nebo 1:1 vykazuje stejnou nebo kratší průměrnou dobu hoření, než je 

průměrná doba hoření směsi bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním 

poměru 3:7, a nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1 ani 2; 

Dílčí závěr: v případě oxidujících vlastností je nová klasifikace mnohem podrobnější. 

Dochází k rozdělení tříd nebezpečnosti podle skupenství a některé z nich jsou rozděleny i 

do kategorií. Pro zařazení do kategorie se uvádí také navíc hmotnostní poměr. Směrnice 

67/548/EHS podává pouze slovní formulaci. 

3.3. Klasifikace výbušnosti 

Podle 67/548/EHS 

Látky, které se klasifikují jako výbušné, mají přidělený symbol E. Výbušné 

vlastnosti jsou určeny, pokud látka splňuje kritéria: 

nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení  

velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů 

zapálení; látky a přípravky, které jsou zvláště citlivé, jako jsou soli pikrové kyseliny nebo 

pentaerythritoltetranitrát  
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Podle GHS 

Látky této třídy jsou klasifikovány podle typu nebezpečí, které představují, a jsou 

zařazovány do jedné z šesti podtříd. Symbolem pro tuto třídu je anglická zkratka Expl., 

v případě nestabilní výbušniny Unst. Expl. 

podtřída 1.1 látky s nebezpečím masivního výbuchu (masivní výbuch je výbuch, 

který postihuje téměř celé okolí okamžitě) 

podtřída 1.2 látky s nebezpečím zasažení částicemi, ne však s nebezpečím 

masivního výbuchu 

podtřída 1.3 látky s nebezpečím požáru a s menším nebezpečím tlakové vlny nebo 

zasažení částicemi, popřípadě obojího, avšak nebezpečí masivního výbuchu, které při 

hoření vykazují významné tepelné záření nebo které hoří postupně tak, že vykazují malé 

účinky tlakové vlny nebo zasažení částicemi nebo oba tyto účinky 

podtřída 1.4 látky, které nepředstavují žádné významné nebezpečí, pouze malé 

nebezpečí v případě zážehu nebo vznícení 

podtřída 1.5 velmi necitlivé látky s nebezpečím masivního výbuchu – za běžných 

podmínek existuje pouze velmi malá pravděpodobnost vznícení nebo změny hoření na 

výbuch 

podtřída 1.6 extrémně necitlivé předměty bez nebezpečí masivního výbuchu – 

předměty, které obsahují pouze extrémně necitlivé detonující látky nebo směsi a vykazují 

zanedbatelnou pravděpodobnost náhodného vznícení nebo rozšíření požáru 

Dílčí závěr – látky jsou zařazeny v případě 67/548/EHS podle kontaktních 

vlastností, to znamená, za jakých podmínek u nich dochází k výbuchu. Podle GHS jsou 

zařazeny dle jejich účinků na okolí. 

3.4. Klasifikace hořlavých vlastností 

Podle  67/548/EHS 
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extrémně hořlavé  

kapalné látky nebo přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu 

(nebo v případě rozmezí bodu varu počáteční bod varu) nižší nebo roven 35°C 

vysoce hořlavé 

pevné látky a přípravky, které se mohou snadno vznítit při krátkém styku se 

zdrojem zapálení a které po odstranění zdroje zapálení dále hoří, nebo jich ubývá; kapalné 

látky a přípravky s bodem vzplanutí nižším než 21°C, které však nejsou extrémně hořlavé 

při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny; látky a přípravky, které při 

styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují extrémně hořlavé plyny v nebezpečném 

množství, minimálně rychlostí 1 l/kg/hod 

samovznětlivý na vzduchu;  látky a přípravky, které se mohou zahřát a následně 

vznítit ve styku se vzduchem při teplotě okolí bez přívodu energie 

hořlavé 

kapalné látky a přípravky s bodem vzplanutí vyšším nebo rovným 21°C, ale nižším 

nebo rovným 55°C 

Podle GHS 

hořlavé plyny - plyn nebo plynná směs, který má se vzduchem rozmezí hořlavosti 

při teplotě 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa: 

• kategorie 1 - plyny, které při teplotě 20°C a standardním tlaku 101,3 kPa: ve směsi 

o nejvýše 13% objemových plynu se vzduchem jsou zápalné, nebo; bez ohledu na 

dolní mez hořlavosti mají rozmezí hořlavosti se vzduchem při obsahu nejméně        

12 % bodů; 

• kategorie 2 - plyny jiné než kategorie 1, které mají při teplotě 20°C a standardním 

tlaku 101,3 kPa rozmezí hořlavosti při smíchání se vzduchem. 
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hořlavé aerosoly - pro účely klasifikace se považují za hořlavé, pokud obsahují 

složku, která je klasifikována jako hořlavá podle kritérií obsažených v části 2.3.2 GHS 

• kategorie 1; 

• kategorie 2; 

hořlavé kapaliny - kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60°C: 

• kategorie 1 - bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu ≤ 35°C; 

• kategorie 2 - bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu > 35°C; 

• kategorie 3 - bod vzplanutí ≥ 23°C a ≤ 60°C. 

hořlavé tuhé látky - tuhá látka, která se snadno zapaluje nebo může způsobit požár 

či k němu přispět třením: 

• kategorie 1 - zkouška rychlosti hoření; látky a směsi jiné než kovové prášky: 

 a) navlhčená zóna požár nezastaví a  

b) doba hoření < 45 sekund nebo rychlost hoření > 2,2 mm/s; kovové prášky doba 

hoření ≤ 5 minut; 

• kategorie 2 - zkouška rychlosti hoření; látky a směsi jiné než kovové prášky:  

a) navlhčená zóna zastaví požár na dobu nejméně 4 minut a;  

b) doba hoření < 45 sekund nebo rychlost hoření > 2,2 mm/s; kovové prášky doba 

hoření > 5 minut a ≤ 10 minut; 

Dílčí závěr: V nové klasifikaci jsou rozšířené kategorie a hodnocení látek podle 

skupenství. Zde dochází k tomu, že GHS rozšiřuje škálu hořlavých kapalných látek 

v kategorii 3, které mají vyšší rozmezí bodu vzplanutí a to o 5°C, což je více než stanovuje 

směrnice 67/548/EHS. Dále jsou zde zahrnuty navíc také aerosoly, které v původní 

legislativě nebezpečných látek nebyly. 
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3.5. Klasifikace nebezpečných vlastností pro ŽP  

(vodní prostředí)  

Podle 67/548/EHS 

Látky se klasifikované jako nebezpečné pro životní prostředí jsou označeny R-větami - 

R50, R53, R14 a R29. 

vysoce toxický pro vodní organismy (R50) – limity pro stanovení toxicity: 

  LC50 (96 hod.,  ryby)   ≤ 1 mg.l-1 nebo 

  EC50 (48 hod., dafnie)   ≤ 1 mg.l-1 nebo 

  IC50 (72 hod., řasy)       ≤  1 mg.l-1 

může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R53) 

  LC50 (96 hod., ryby)   ≤ 1 mg.l-1 nebo 

  EC50 (48 hod., dafnie)   ≤ 1 mg.l-1 nebo 

  IC50 (72 hod., řasy)       ≤  1 mg.l-1 

reaguje prudce s vodou (R14) 

při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn (R29) 

Podle GHS 

Klasifikace sestává z jedné kategorie pro akutní toxicitu a tří kategorií pro chronickou 

akutní toxicitu. Kritéria pro zařazení látky do kategorie 1 pro akutní toxicitu jsou 

definována pouze na základě údajů o akutní toxicitě pro vodní prostředí. Kritéria pro 

zařazení látky do kategorií chronické akutní toxicity spojují dva druhy informací, tj. údaje 

o akutní toxicitě pro vodní prostředí a údaje o osudu látky v prostředí (údaje o 
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bioakumulaci a rozložitelnsoti). V případě posuzování se bere v úvahu nejnižší hodnota 

limitní hodnoty pro stanovení toxicity. 

akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí: 

• akutní toxicita kategorie 1 – limity pro stanovení nebezpečnosti pro vodní prostředí: 

              96 h LC50 (pro ryby) ≤1mg/l nebo 

              48 h EC50 (pro korýše) ≤1mg/l nebo 

              72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) 

              ≤1mg/l 

 

chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

• chronická toxicita kategorie 1 - limity pro stanovení nebezpečnosti pro vodní 

prostředí:  

     96 h LC50 (pro ryby) ≤ 1mg/l 

     48 h EC50 (pro korýše) ≤ 1mg/l 

     72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) 

     ≤1mg/l 

• chronická toxicita kategorie 2 - limity pro stanovení nebezpečnosti pro vodní 

prostředí:  

     96 h LC50 (pro ryby) > 1 až ≤ 10mg/l 

     48 h EC50 (pro korýše) > 1 až ≤ 10mg/l 

     72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) 

     > 1 až ≤ 10mg/l 
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• chronická toxicita kategorie 3 - limity pro stanovení nebezpečnosti pro vodní 

prostředí:  

    96 h LC50 (pro ryby) > 10 až ≤ 100mg/l 

    48 h EC50 (pro korýše) > 10 až ≤ 100mg/l 

    72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) 

     > 10 až ≤ 100mg/l 

Dílčí závěr: V případě toxicity byly rozšířeny, podle GHS, kategorie a limitní hodnoty pro 

určení toxicity, a to chronické toxicity. Dochází také k posuzování povahy látky 

v prostředí. Sleduje se její bioakumulace v prostředí a rozložitelnost.  

4. Metodika přechodu klasifikace z 67/548/EHS 

na GHS 

Harmonizovaná klasifikace může probíhat třemi způsoby: 

• podle tabulky 3.1 přílohy VI části 3  nařízení GHS; 

• pomocí převodní tabulky 1.1, příloha VII nařízení GHS; 

• podle vlastností nebezpečné chemické látky nebo přípravku, příloha I nařízení GHS 

(v části 2 podle fyzikální nebezpečnosti; v části 3 nebezpečnost pro zdraví; v části 4 

nebezpečnost pro ŽP; v části 5 nebezpečnost pro ozonovou vrstvu). 

4.1. Klasifikace podle tabulky 3.1 přílohy VI část 3 

nařízení GHS 

Postup při klasifikaci je demonstrován na obrázku 3. Probíhá vyhledáním látky 

v seznamu uvedeného v tabulce 3.1 přílohy VI části 3  nařízení GHS, a to pomocí jejího 

indexového čísla. Je nutné zkontrolovat, zda jde o správnou látku pomocí jejího názvu a 

čísla CAS nebo ES, aby nedošlo ke špatnému opisu. Ve zmíněné tabulce je u každé látky 
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uvedena její klasifikace podle směrnice 67/548/EHS a k ní příslušná nová klasifikace podle 

GHS. Ke každé třídě a kategorii nebezpečnosti je uveden také H výrok, který slouží jako 

standardní věta o nebezpečnosti dané látky. V této tabulce (3.1 přílohy VI části 3  nařízení 

GHS) jsou již harmonizovaně překlasifikované látky. Jedná se o látky, kterým bylo 

přiděleno indexové číslo, tudíž jsou známy všechny jejich nebezpečné vlastnosti a nebylo 

zapotřebí jejich dalšího zkoumání, tzn., že mohla proběhnout jejich přímá klasifikace podle 

GHS. 

 

 

Obrázek 3 Obecné schéma klasifikace pomocí seznamu (tab. 3.1 příl. VI GHS) 
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4.2. Klasifikace převodní tabulkou 1.1 z přílohy VII  

GHS 

Převod je schematicky znázorněn obrázkem 4. Tabulka 1.1 přílohy VI GHS slouží 

k přímému převodu kombinací symbolů tříd nebezpečnosti a R vět podle směrnice 

67/548/EHS na novou klasifikaci GHS. V levém sloupci (s názvem Klasifikace podle 

směrnice 67/548/EHS) jsou postupně vyhledávány kombinace symbolů. Ke každému 

z nich jsou v pravém sloupci (s názvem Klasifikace podle tohoto nařízení) uvedena nová 

označení tříd a kategorií nebezpečnosti a jejich standardní věty o nebezpečnosti. 

V některých případech je tabulkou vyžadováno i uvažovat fyzikální stav látky, pro 

přesnější zařazení do kategorie nebezpečnosti. 
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Obrázek 4 Obecné schéma přímého převodu tabulkou 1.1 přílohy VI GHS 
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4.3. Klasifikace podle vlastností nebezpečné chemické 

látky v příloze I GHS 

Klasifikace probíhá na základě informací o nebezpečných vlastnostech látky, které 

jsou získány z laboratorních testů, jejichž metodika je uvedena v nařízení 440/2008/ES. 

Konkrétní data lze získat přímo z laboratorních protokolů testované látky nebo na webově 

dostupných databázích nebezpečných látek, např. na mezinárodních HSDB (Hazardous 

Substances Data Bank), Toxicology Literature Online (TOXLINE) atd. [14] a na českých 

např. MedisAlarm, Danela, atd. [15]. Informace o vlastnostech nebezpečných látek lze 

získat např. na webových stránkách [24]. Příloha I nařízení GHS je rozdělena podle 

jednotlivých skupin nebezpečnosti – na části 2 – 5. Každá skupina nebezpečnosti tvoří 

příslušnou třídu nebezpečnosti a parametry, které slouží pro zařazení látky do kategorie 

nebezpečnosti. Následně uvádí označení látky.  

Před klasifikací je nutné znát jakého skupenství látky, jaké má nebezpečné 

vlastnosti, do jakých skupin nebezpečnosti patří. Dále její limitní hodnoty, při kterých je 

látka nebezpečná nebo které vypovídají o její nebezpečnosti. 

Postup je obecně znázorněný na obrázku 5, v případě, že posuzovaná látka má 

nebezpečné vlastnosti. Pokud jsou dostupné všechny potřebné informace, dochází nejdříve 

k jednotlivému vyhledávání skupin nebezpečnosti v příloze I nařízení GHS. Vzhledem ke 

skupenství klasifikované nebezpečné látky je vyhledána její odpovídající třída. Následující 

podstatné informace jsou limitní hodnoty látky, za jakých je látka nebezpečná, aby mohla 

být zařazena do kategorie nebezpečnosti. Pro toto zařazení obsahuje příloha I nařízení 

GHS tabulky, ve kterých jsou uvedena rozmezí limitních hodnot pro jednotlivé vlastnosti. 

V případě nutnosti, např. při určování akutní toxicity, jsou podstatné i údaje o expozicích, 

při kterých je látka nebezpečná a v případě každé expozice, v jakém množství dojde 

k úmrtí 50% testovaných zvířat, tzv. LD50 (letální dávka) a LC50 (letální koncentrace).  

Pokud je látce přiřazena příslušná kategorie, následuje přiřazení H výroku, který je 

uvedený vždy po zařazení látky do kategorie. Společně s H výrokem je uvedeno označení 

látky piktogramem. Pro označení všech tříd nebezpečnosti slouží tabulka 1.1 část 1 příloha 

VI [16], kde jsou k českým názvům uvedeny anglické zkratky. 
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Obrázek 5 Postup klasifikace podle vlastností 
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5. Dopady implementace nařízení GHS na zákon 

59/2006 Sb. 

Klasifikace nebezpečných vlastností látek v ČR je legislativně ošetřená pomocí 

zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích. Tento zákon je převzatý 

z evropské legislativy a čerpá z nařízení 67/548/EHS. Zákon 59/2006 Sb. vychází právě 

z těchto legislativních nástrojů a využívá některých definic nebezpečných vlastností zde 

uvedených. Z pohledu zákona 59/2006 Sb. nejsou uvažovány „speciální“ toxické vlastnosti 

(senzitivita, karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita).  Nebezpečné vlastnosti 

viz. tabulka 3, které spadají pod zákon 59/2006 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 

zákona. 

Nová klasifikace nebezpečných látek (GHS) rozšiřuje třídy nebezpečnosti a jejich 

kategorie, oproti předchozímu systému kdy třída nebezpečnosti a její kategorie nebyly 

důsledně rozlišovány. Třídy nebezpečnosti dělí GHS dle skupenství a zavádí nové pojmy 

(prach, mlha). Vzhledem k zavedení nových tříd nebezpečnosti je třeba se zamyslet nad 

jejich možným uplatněním v zákoně 59/2006 Sb., kde tyto třídy nejsou doposud 

definovány a jenž mohou mít praktický přesah a projevit se při tvorbě bezpečnostních 

opatření. Jako příklad je možno uvést existenci nových tříd (hořlavé aerosoly, samozápalné 

kapaliny a tuhé látky, samozahřívající se látky nebo směsi, plyny pod tlakem, samovolně 

reagující látky nebo směsi, organické peroxidy).  
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Tabulka 3 Srovnání tříd nebezpečnosti GHS, 67/548/EHS a z. 59/2006 Sb 

 
Fyzikáln ě- chemické a toxikologické 
vlastnosti 

Třídy 
nebezpečnosti 
podle 
GHS 

Třídy 
nebezpečnos
ti podle 
67/548/EHS 

Třídy 
nebezpečn
osti podle 
zákona 
59/2006 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyzikáln ě chemické 
vlastnosti 

Výbušné látky  Výbušnina Výbušné Výbušné 

Hořlavé látky  Hořlavý plyn  Extrémně 
hořlavé; 
 
Vysoce 
hořlavé; 
 
Hořlavé 

Extrémně 
hořlavé; 
 
Vysoce 
hořlavé; 
 
Hořlavé 

Hořlavý aerosol  
Hořlavá kapalina  
Hořlavá tuhá látka  
Samozápalná 
kapalina  
Samozápalná tuhá 
látka  
Samozahřívající 
se látka nebo 
směs 

Oxidující látky  Oxidující kapalina  Oxidující Oxidující 
Oxidující tuhá 
látka  
Oxidující plyn 

 
 
 

Plyny pod tlakem   
Samovolně 
reagující látka 
nebo směs 
Organický peroxid  
Látka nebo směs 
korozivní pro kovy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebezpečnost pro 
zdraví 
 

Toxické 
vlastnosti 

Akutní toxicita  
(Kategorie I-IV.) 

Vysoce 
toxické 

Vysoce 
toxické 
 

Toxické Toxické 
Zdraví 
škodlivé 

 

Speciáln ě toxické 
vlastnosti 
 

Žíravost/dráždivos
t pro kůži  

Dráždivé 
žíravé 

Vážné poškození 
očí / podráždění 
očí  

 

Senzibilizace 
dýchacích cest / 
senzibilizace kůže  

Senzibilizující 
 

Mutagenita v 
zárodečných 
buňkách  

Mutagenní 
 

Karcinogenita  Karcinogenní 
Toxicita pro 
reprodukci  

Toxické pro 
reprodukci 

Toxicita pro 
specifické cílové 
orgány – 
jednorázová 
expozice 

 

Toxicita pro 
specifické cílové 
orgány – 
opakovaná 
expozice 
Nebezpečná při 
vdechnutí  

Nebezpečné pro 
životní prost ředí   

Nebezpečný pro 
vodní prostředí  

Nebezpečné 
pro životní 
prostředí 

Nebezpečné 
pro životní 
prostředí Nebezpečná pro 

ozonovou vrstvu  
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Dále je uvedena problematika, se zařazováním původních tříd nebezpečnosti do 

nově vytvořených kategorií nebezpečnosti, týkající se klasifikace akutní toxicity. Na 

jednotlivých obrázcích  6,7,8 je uvedeno porovnání limitních hodnot pro přiřazování akutní 

toxicity inhalační, dermální a orální, dle judikatur pro klasifikaci nebezpečných látek podle 

EU (klasifikace podle směrnice 67/548/EHS) a GHS. Pro přehlednost a zjednodušení jsou 

zde uvedeny významy jednotlivých symbolů pro označení tříd nebezpečnosti T+ (silně 

toxická), T (toxická), Xn (zdraví škodlivá). 

Na obrázku 6 je znázorněno srovnání klasifikace akutní toxicity pro expozici 

inhalační. Jedná se o rozdělení původní třídy nebezpečnosti T+ podle EU na kategorii 1 a 2 

podle GHS. Kategorie 3 (GHS) je stanovena pro limitní hodnoty odpovídající T (EU) a 

navíc částečně zasahuje do  třídy Xn (EU), která v zákonu 59/2006 Sb. není zmiňována. To 

teoreticky vede k závěru, že následkem by mohlo být zvýšení počtu podniků spadajících 

pod tento zákon.  

 

Obrázek 6 Akutní toxicita inhalační (plyn) 

V případě akutní toxicity pro expozici dermální (viz. obrázek 7) mají, třída 

nebezpečnosti T+ (EU)  a kategorie 1 (GHS), stejné limitní rozmezí pro zařazení. Třída 

nebezpečnosti T (EU) je rozdělena  na kategorii 2 a kategorii 3 (GHS). Limitní rozmezí pro 

kategorii 3 však zasahuje do třídy Xn (EU), která jak již bylo řečeno, nespadá pod zákon 

59/2006 Sb.   
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Obrázek 7 Akutní toxicita dermální  

V klasifikaci akutní toxicity pro expozici orální (viz. obrázek 8) dochází k rozdělení 

třídy nebezpečnosti T+ (EU) na kategorii 1 a kategorii 2 (GHS). Kategorie 2 (GHS) má 

limitní rozmezí, které začíná v původní T+ (EU) a končí v T (EU). Pro zařazení do 

kategorie 3 (GHS) jsou dána limitní rozmezí začínající v T (EU) a končící v třídě Xn (EU).  

 

Obrázek 8 Akutní toxicita orální  

Z výše uvedených porovnání vyvstává otázka, jak bude zákon 59/2006 Sb. přihlížet 

ke kategorii 3 (GHS) vzhledem k tomu, že její limitní rozmezí u všech expozic zasahuje do 

třídy nebezpečnosti Xn (EU), která pod tento zákon nespadá. Mohou nastat dvě varianty. 

Pod zákon 59/2006Sb. budou spadat pouze toxické vlastnosti kategorie 1 a 2 nebo bude 

upraven tak, že se rozšíří účinnost i na celou kategorii 3.  

Tyto varianty mohou znamenat pro podniky, že: 
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• každý podnik musí být znovu klasifikován a případně překlasifikován; 

• podniky budou nově zařazeny pod zákon 59/2006 Sb., poněvadž splní podmínky 

přílohy I tohoto zákona, tzn. zvýší se jejich počet; 

• v případě že se sníží kritéria pro zařazení podniků spadajících pod dikci tohoto 

zákona je možné že se sníží jejich počet a naopak. 
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6. Praktická část 

Použití metodiky klasifikace GHS v praxi 

Případová studie klasifikace podle GHS byla provedena na 36 nebezpečných 

látkách, s kterými BorsodChem MCHZ s.r.o. nakládá (viz tabulka 4) a spadají pod dikci 

zákona č. 59/2006 Sb..  

Tabulka 4 Seznam látek pro klasifikaci podle GHS 

Seznam látek použitých pro klasifikaci podle GHS 

1.  98% nitric acid 
(kys. dusičná) 

13. 
 etanol 

25.  n-butanol  
(butan-2-ol) 

2.  
40% metanal 
(formaldehyd)  

14. 
 hexsol 

26.  
N-cyklopentylamin 

3.  
 ammonia anhydr. 
(amoniak 
bezvodý) 

15. 
hydrazin  

27.  
N-etylanilin 

4.  
anilin 

16. 
isobutanol 

28.  
N-etylcyklohexylamin 

5. 
benzen aceton 

17. 
 isopropanol  
(propan-2-ol) 

29.  
n-heptan 

6.  benzen 18. manganistan draselný 30. N-isopropylanilin 

7.  cyklohexylamin 19. metanol 31.  nitrobenzen 

8.  
cyklopentanon 

20. N,N-Bis metylamin 
(2-dimetylaminoetyl)  

32.  oxid dusný    
(rajský plyn) 

9.  dibenzylamin 21. N,N-dietylanilin 33.  terc-butylamin 

10. 
dicyklohexylamin 

22. N,N-
dimetylbenzylamin 

34.  methylbenzen 
(toluen) 

11. dimetylamin 
(zkapalněný) 

23. N,N-
dimetylcyklohexylamin 

35.  
hydrogen (vodík) 

12. ammonium nitrate 
(dusičnan amonný) 

24. N,N-
dimetylisopropylamin 

36.  
methan 

Pro případovou studii byla nejdříve sestrojena tabulka, kde v záhlaví je uvedeno: 

• název látky; 
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• klasifikace látky podle vyhlášky 232/2004 Sb. (klasifikace odpovídající směrnici 

67/548/EHS); 

• klasifikace látky podle 389/2008Sb. a  2008/58/ES; 

• klasifikace podle nařízení č. 1272/2008/ES podle tab. 3.1 (GHS); 

• klasifikace podle převodníku; 

• klasifikace podle nebezpečných vlastností. 

Tabulka s klasifikací látek poskytnutých firmou BorsodChem s. r. o. tvoří přílohu č. 

a to z důvodu své rozsáhlosti. 

Následné kroky klasifikace, jež byly pro případovou studii podstoupeny, jsou 

rozepsány v kapitole 4.  Klasifikace látky podle vyhlášky 232/2004 Sb. (klasifikace 

odpovídající směrnici 67/548/EHS) byla pořízena jak z bezpečnostních listů firmy 

BorsodChem s.r.o., tak i z databáze HSDB (Hazardous Substances Data Bank), kterou 

firma využívá. Vlastnosti nebezpečných látek byly zjišťovány v laboratořích CETA, 

VÚOS a.s. – Pardubice - Laboratoře s akreditovanou Správnou laboratorní praxí, dostupné 

na web-stránkách www.vuos.com. Pro verifikaci údajů o látkách, které byly využity pro 

klasifikaci, bylo čerpáno i z internetových zdrojů [24]. Směrnice 2008/58/ES a vyhláška 

389/2008 Sb. byly využity pro kontrolu látek s indexovým číslem, jelikož seznam je třeba 

aktualizovat a začlenit do něj další oznámené nové látky i další existující látky. U 

některých látek proběhla novelizace v klasifikaci jejich nebezpečných vlastností. 

Z klasifikovaných látek to byl pouze toluen, viz. tabulka v příloze. 

6.1. Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES) 

Klasifikace podle GHS byla provedena třemi postupy: 

• ze seznamu; 

• dle převodníku; 

• dle vlastností. 
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Látky, které měly přidělené indexové číslo (27 nebezpečných látek), byly 

klasifikovány pouze vyhledáním konkrétní látky v seznamu, podle již zmíněného 

indexového čísla a názvu látky. Došlo pouze k přepsání „staré“ klasifikace na „novou“.  

Pro další postup klasifikace byla využita převodní tabulka 1.1 přílohy VI [16], která 

slouží pro převod ze směrnice 67/548/EHS na GHS (1272/2008/ES). Nejdříve byly 

zjištěny veškeré třídy nebezpečnosti látky a příslušné R-věty podle směrnice 67/548/EHS. 

Pro tuto klasifikaci bylo využito 12 nebezpečných látek. Z tohoto počtu bylo 8 látek bez 

indexového čísla. Další 4 látky byly použity pouze pro kontrolu, zda - li klasifikace podle 

seznamu odpovídá klasifikaci převodníkem. Vybrány byly na základě interese podniku. 

V některých případech nemohla proběhnout klasifikace přímým převodem. Bylo zapotřebí 

brát v úvahu skupenství látky a znát její fyzikálně-chemické vlastnosti pro její správné 

zařazení. V případě skupenství se zde vyskytuje navíc skupenství prach, mlha a pára, které 

jsou definované v příloze I část 3.2.1 odstavce c) [16].   

Klasifikace podle vlastností probíhala na 3 látkách – N-cyklopentylamin, N-

etylcyklohexylamin a N,N-dimetylcyklohexylamin. Tyto látky byly vybrány, protože 

žádná z látek není v seznamu přílohy vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších změn, 

proto bylo určeno výrobcem klasifikovat je podle známých informací o nebezpečných 

vlastnostech, a také proto, že uvedené látky spadají, z důvodu hořlavosti, pod dikci zákona 

č. 59/2006 Sb..   

Výsledky jednotlivých klasifikací jsou uvedeny v tabulkách, které se vykytují vždy 

na konci slovního okomentování pro každou látku jednotlivě. Neshody ve výsledcích 

klasifikací jsou zvýrazněny červeně, z důvodu lepší viditelnosti rozdílu. 

6.1.1. Klasifikace N-cyklopentilaminu 

Jednotlivé výsledky klasifikací N-cyklopentylaminu jsou uvedeny v tabulce 5.  

Prvním krokem bylo převedení vlastnosti F R11, klasifikované podle směrnice 

67/548/EHS, pomocí převodníku na novou klasifikaci podle GHS, z čehož vyšla                

Flam. Liq. 2 H224. Symbol F značí, že je látka vysoce hořlavá; zkratka Flam. Liq. 2 
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označuje látku jako hořlavou kapalinu kategorie 2. R věta R11 oznamuje vysokou 

hořlavost látky, H výrok H224 značí extrémně hořlavá kapalina a páry.  

Následně byla provedena klasifikace podle vlastností. Kritéria pro klasifikování 

hořlavých kapalin jsou uvedeny v příloze I, části 2, tabulka 2.6.1. nařízení GHS, které 

spočívají v rozmezí bodu vzplanutí a počátečním bodu varu hořlavé kapaliny.                    

N-cyklopentylamin má bod vzplanutí 11oC a bod varu 106-108°C, což tuto látku řadí do 

kategorie 2, do které spadají látky s bodem vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu > 35°C. 

V tabulce 2.6.2. přílohy I, části 2 [16] jsou stanoveny údaje na štítku pro hořlavé kapaliny, 

kde ke každé kategorii je určen, mimo jiné, výstražný symbol GHS a standardní věta o 

nebezpečnosti, což v tomto případě je věta H225 - vysoce hořlavá kapalina a páry.  

Další nebezpečnou vlastností látky N-cyklopentylaminu je jeho toxicita. Převedena 

byla z T R25 na Acute Tox. 3 H301, Xn R20 na Acute Tox. 4 H332. Význam symbolů 

definujících látku: T-toxická; Xn- zdraví škodlivá; Acute Tox. 3,4 – akutní toxicita 

kategorie 3,4; R25 – toxická při požití; R20 – zdraví škodlivá při vdechování; H301 – 

toxická při požití; H332 – zdraví škodlivá při vdechování. 

Kritéria klasifikace akutní toxicity podle vlastností jsou uvedeny v tabulce 3.1.1 

přílohy I, části 3 [16], pro expozici orální, dermální a inhalační – rozšířená o skupenství 

prach a mlhy. V bezpečnostním listu N-cyklopentylaminu byly vyhledány toxikologické 

informace uvedené z protokolů laboratorních testů látky. V případě N-cyklopentylaminu se 

jedná o: 

• LD50 orálně = 36mg.kg-1 čemuž odpovídá kategorie 2 v nařízení GHS, která má 

rozmezí 5 mg.kg-1 < LD50 ≤ 50 mg.kg-1 ;  

•  LD50 dermálně = 533 mg.kg-1 čemuž odpovídá kategorie 3 nařízení GHS, která má 

rozmezí 200 mg.kg-1 < LD50 ≤ 1000 mg.kg-1; 

• LC50 inhalačně = 7,7 mg.l-1 čemuž odpovídá kategorie 3 nařízení GHS, která má 

rozmezí 2,0 mg.l-1 < LC50 ≤ 10,0 mg.l-1; 

V tabulce 3.1.3 v příloze I, části 3 [16] jsou uvedeny údaje na štítku pro akutní 

toxicitu a standardní věty o nebezpečnosti, které jsou přiděleny každé kategorii: 
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• orální H300 - při požití může způsobit smrt; 

• dermální H311 - toxický při styku s kůží; 

• inhalační H331 - toxický při vdechování. 

Označení třídy nebezpečnosti podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je          

Acute Tox.. 

Nebezpečná vlastnost C R34 po převodu převodníkem má podobu Skin Corr. 1B 

H314. Význam symbolů definujících látku jako: C – žíravá; Skin Corr. 1B -  žíravá 

kategorie 1 podkategorie B; R34 - způsobuje poleptání; H314 - způsobuje těžké poleptání 

kůže a poškození očí. 

Při klasifikaci podle vlastností byla žíravost stanovena pomocí parametru, který je 

založen na délce expozice a účinku nebezpečné látky na kůži. V případě                                 

N-cyklopentylaminu se jedná o časové rozmezí > 3 minuty ≤ 1 hodina, což látku zařazuje 

do kategorie 1 s podkategorií B, jak je uvedené v příloze I, části 3, tabulky 3.2.1 [16]. 

Standardní věta o nebezpečnosti byla přidělena podle tabulky 3.2.5, přílohy I část 3 [16] - 

H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Označení třídy nebezpečnosti 

podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je Skin Corr. 

Poslední nebezpečná vlastnost N-cyklopentylaminu je jeho senzibilizace při styku 

s kůží, označená větou R43. Při klasifikaci pomocí převodníku vychází klasifikace        

Skin Sens.1 H317. Význam symbolů definujících látku jako: Skin Sens. 1 – senzibilizace 

kůže kategorie 1; H317 -  může vyvolat alergickou kožní reakci.  

Klasifikace pomocí vlastností se stanovuje pomocí přílohy I, části 3, tabulky 3.4.2 

[16]. V případě senzibilizace se určuje pouze jedna kategorie. Pro zařazení do kategorie 

musí být látce prokázány laboratorními testy její negativní účinky na pokusných zvířatech 

(na morčatech). Za její pozitivní výsledek se považuje odezva alespoň u 15% testovaných 

zvířat, což látka N-cyklopentylamin splňuje. Označení třídy nebezpečnosti podle tabulky 

1.1 část 1 příloha VI [16] je Skin Sens. 

 



Bc. Radka Přichystalová: Analýza přechodu klasifikace nebezpečných látek na   

GHS z pohledu zákona 59/2006 Sb. 

2009  
41

Tabulka 5 Klasifikace nebezpečné látky N-cyklopentylamin 

Název látky identifikace látky 

klasifikace 
látky 
podle 

vyhl. č. 
232/2004 

Sb. 

podle převodníku klasifikace podle 
vlastností 

N-
cyklopentylamin 

číslo CAS 1003-03-
8 F; R 11 Flam. Liq. 2 H224 Flam. Liq. 2 H225 

číslo ES 213-697-
3 T; R 25 Acute Tox. 3 

H301 oral 
Acute Tox. 2 H300 

oral 
index. 
Číslo   ------ Xn; R 20 Acute Tox. 4 

H332 inh. 
Acute Tox. 3 H331 

inh. 

       Acute Tox. 3 H311 
dermal. 

    C; R 34 Skin Corr. 1B 
H314 

Skin Corr. 1B 
H314 

       R 43 Skin Sens.1 H317 Skin Sens.1 H317 

6.1.2. Klasifikace N-etylcyklohexylaminu 

Výsledky jednotlivých klasifikací N-etylcyklohexylaminu jsou uvedeny v     

tabulce 6. 

Směrnice 67/548/EHS klasifikuje látku jako hořlavou, označenou větou R10. 

Klasifikace hořlavosti pomocí převodníku nebyla možná přímou cestou, protože bylo 

důležité brát v úvahu bod vzplanutí látky a popřípadě její bod varu, pokud bod vzplanutí   

je < 23°C. N- etylcyklohexylamin má bod vzplanutí 43°C, tudíž spadá do kategorie 3 –   

Flam. Liq. 3 H226. Význam symbolů definujících látku jako: R10 – hořlavá;               

Flam. Liq. 3 – hořlavá kapalina kategorie 3; H226 – hořlavá kapalina a páry.  

Klasifikace podle vlastností probíhala podle kritérií pro klasifikování hořlavých 

kapalin, které jsou uvedeny v příloze I, části 2, tabulka 2.6.1. nařízení GHS.                     

N- etylcyklohexylamin má bod vzplanutí 43°C, spadá tedy do kategorie číslo 3, která má 

rozmezí bodu vzplanutí pro zařazení ≥ 23°C a ≤ 60°C. Standardní věta o nebezpečnosti 

byla přidělena podle tabulky 2.6.2. přílohy I, části 2 [16] – H226 hořlavá kapalina a páry. 

Označení třídy nebezpečnosti podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je Flam. Liq. 

Podle směrnice 67/548/EHS je N-etylcyklohexylamin klasifikovaný Xn R20/21/22. 

V klasifikaci přímým převodem vychází Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312,        



Bc. Radka Přichystalová: Analýza přechodu klasifikace nebezpečných látek na   

GHS z pohledu zákona 59/2006 Sb. 

2009  
42

Acute Tox. 4 H302. Význam symbolů definujících látku jako: Xn – zdraví škodlivý;  

Acute Tox. 4 – akutní toxicita kategorie 4; R20/21/22 - zdraví škodlivá při expozici 

dermální, orální a inhalační; H332 – zdraví škodlivý při vdechování; H312 – zdraví 

škodlivý při styku s kůží; H302 – zdraví škodlivý při požití.  

Při klasifikaci podle vlastností byly využity toxikologické informace 

z bezpečnostního listu látky, aby mohla být provedena klasifikace akutní toxicity. Pomocí 

limitních hodnot byla opět převedena klasifikace pomocí přílohy I, části 3, tabulky 3.1.1 

[16]: 

• LD50 orálně = 377 mg.kg-1 čemuž odpovídá kategorie 4 v nařízení GHS, která má 

rozmezí 300 mg.kg-1 < LD50 ≤ 2000 mg.kg-1; 

• LD50 dermálně = 750 mg.kg-1 čemuž odpovídá kategorie 3 v nařízení GHS, která má 

rozmezí 200 mg.kg-1 < LD50 ≤ 1000 mg.kg-1;  

• LDLO inhalačně = 500 ppm/4h čemuž odpovídá kategorie 3 v nařízení GHS, která 

má rozmezí 500 ppmV < LDLO ≤ 2500 ppmV. 

Z tabulky 3.1.3 přílohy I, části 3 [16] byla přiřazena standardní věta o 

nebezpečnosti: 

• orálně H302 - zdraví škodlivý při požití 

• dermálně H311 - toxický při styku s kůží 

• inhalačně H331 - toxický při vdechování 

Označení třídy nebezpečnosti  podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je         

Acute Tox.. 

Jako další nebezpečná vlastnost žíravost má, po přímém převodu z C R34, podobu 

Skin Corr. 1B H314. Význam symbolů definujících látku jako: C – žíravá;                     

Skin Corr. – žíravá pro kůži; R34 – způsobuje poleptání; H314 - způsobuje těžké poleptání 

kůže a poškození očí.  
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Při klasifikaci podle vlastností nebyla žíravost určena, poněvadž v protokolech 

nebylo uvedeno, že látka vyvolává nevratné poškození kůže, jak je definována žíravost 

v nařízení GHS. 

Klasifikací přímým převodem R 52/53 bylo získáno Aquatic Chronic 3 H412, 

Aquatic Chronic 4 H413. Význam symbolů definujících látku jako: R52/53 - škodlivý pro 

vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; 

Aquatic Chronic 3,4 – nebezpečný pro vodní prostředí kategorie 3,4; H412 – škodlivý pro 

organismy s dlouhodobými účinky; H413 – může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro 

vodní organismy. 

Nebezpečnost pro vodní prostředí se pomocí vlastností klasifikuje podle tabulky 

4.1.0, části 4, přílohy I [16], kde jsou stanoveny limitní hodnoty pro zařazování do 

kategorie nebezpečnosti. Pro zařazení látky nebyly nalezeny údaje pro klasifikování. Při 

vyhledávání informací byly využity webové stránky http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

bin/sis/search, kde byly nalezeny jen tři odkazy na N-etylcyklohexylamin. Ani v jednom z 

nich nebyly uvedeny potřebné údaje, tudíž nemohlo dojít ke klasifikaci podle vlastností. 

Tabulka 6 Klasifikace nebezpečné látky N-etylcyklohexylamin 

Název látky identifikace látky 

klasifikace 
látky podle 

vyhl. č. 
232/2004 

Sb. 

podle převodníku klasifikace podle 
vlastností 

N-
etylcyklohexylamin 

číslo 
CAS 

5459-
93-8 R 10 Flam. Liq. 3 H226 Flam. Liq. 3 H226 

číslo ES 226-
733-8 

Xn; R 
20/21/22 

Acute Tox. 4 H332 
inhal. 

Acute Tox. 3 
H331 inhal. 

index. 
Číslo    -------   Acute Tox. 4 H312 

dermal. 
Acute Tox. 3 
H311 dermal 

     Acute Tox. 4 H302 
oral 

Acute Tox. 4 
H302 oral 

     C; R 34 Skin Corr. 1B H314 Skin Corr. 1B 
H314  

    R 52/53  Aquatic Chronic 3 
H412  

      Aquatic Chronic 4 
H413   
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6.1.3. Klasifikace N,N- dimetylcyklohexylaminu 

Výsledky klasifikací N,N-dimetylcyklohexylaminu jsou uvedeny v tabulce 7. 

N,N- dimetylcyklohexylamin je hořlavá látka, označena větou R10. Klasifikace 

hořlavosti pomocí převodníku nebyla možná přímou cestou. N,N- dimetylcyklohexylamin 

má bod vzplanutí 40°C, tudíž spadá do kategorie 3 – Flam. Liq. 3 H226. Význam symbolů 

definujících látku jako: R10 – hořlavá; Flam. Liq. 3 – hořlavá kapalina kategorie 3; H226 – 

hořlavá kapalina a páry. 

Klasifikace podle vlastností probíhala podle kritérií pro klasifikování hořlavých 

kapalin, které jsou uvedeny v příloze I, části 2, tabulka 2.6.1 [16]. N- etylcyklohexylamin 

má bod vzplanutí 40°C, spadá tedy do kategorie číslo 3, která má rozmezí bodu vzplanutí 

pro zařazení ≥ 23°C a ≤ 60°C. Standardní věta o nebezpečnosti byla přidělena podle 

tabulky 2.6.2. přílohy I, části 2 [16] – H226 hořlavá kapalina a páry. Označení třídy 

nebezpečnosti je, podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16], Flam. Liq.. 

Další nebezpečná vlastnost N,N-dimetylcyklohexylaminu je jeho toxicita. 

V případě „staré“ klasifikace je označena  Xn R20. Přímým převodem vychází           

Acute Tox. 4 H302. Význam symbolů definujících látku jako: Xn – zdraví škodlivý;  

Acute Tox. 4 – akutní toxicita kategorie 4;R20 – zdraví škodlivý při vdechování; H302 - 

zdraví škodlivý při požití.  

Klasifikace akutní toxicity podle vlastností byla provedena podle  tabulky 3.1.1 

přílohy I, části 3 [16], pro všechny expozice: 

• LD50 orálně = 280 mg.kg-1 čemuž odpovídá kategorie 3 v nařízení GHS, která má 

rozmezí 50 mg.kg-1 < LD50 ≤ 300 mg.kg-1;  

• LC50 inhalačně = 9 mg*l-1 čemuž odpovídá kategorie 3 v nařízení GHS, která má 

rozmezí 2,0 mg.l-1 < LD50 ≤ 10,0 mg.l-1; 

Z tabulky 3.1.3  přílohy I, části 3 [16] byla přiřazena standardní věta o 

nebezpečnosti: 

• orálně H301 - toxický při požití; 
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• inhalačně H331 - toxický při vdechování 

Označení třídy nebezpečnosti  podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je         

Acute Tox.. 

Jako další nebezpečná vlastnost žíravost po přímém převodu z C R34 má podobu 

Skin Corr. 1B H314. Význam symbolů definujících látku jako: C – žíravá;                     

Skin Corr. – žíravá pro kůži; R34 – způsobuje poleptání; H314 - způsobuje těžké poleptání 

kůže a poškození očí.  

Při klasifikaci podle vlastností byla žíravost stanovena pomocí parametru, který je 

založen na délce expozice a účinku nebezpečné látky na kůži. V případě                                  

N-cyklopentylaminu se jedná o časové rozmezí > 3 minuty ≤ 1 hodina, což  látku zařazuje 

do kategorie 1 s podkategorií B, jak je uvedené v příloze I, části 3, tabulky 3.2.1 [16]. 

Standardní věta o nebezpečnosti byla přidělena podle tabulky 3.2.5, část 3 přílohy I [16] - 

H314 - způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Označení třídy nebezpečnosti 

podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je Skin Corr. 

V případě klasifikace podle vlastností byla zjištěna sensibilita na kůži, která byla 

stanovena podle tabulky 3.4.2, části 3, přílohy [16]. Kritériem je, že látka musí projevit u 

více než 15% zkoušených zvířat poškození kůže. V případě pozitivních výsledků zkoušek 

na zvířatech (viz zvláštní kritéria v bodě 3.4.2.2.4.1 přílohy I [16]) je látka zařazena do 

kategorie 1, což N,N-dimetylcyklohexylamin splňuje. Standardní věta o nebezpečnosti 

byla přidělena podle tabulky 3.4.4, části 3, přílohy [16] – H317 – může vyvolat alergickou 

kožní reakci. Označení třídy nebezpečnosti podle tabulky 1.1 část 1 příloha VI [16] je  

Skin Sens. 
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Tabulka 7 Klasifikace nebezpečné látky N,N-dimetylcyklohexylamin 

Název látky identifikace látky 

klasifikace 
látky 
podle 

vyhl. č. 
232/2004 

Sb. 

podle 
převodníku 

klasifikace podle 
vlastností 

N,N-
dimetylcyklohexylamin 

číslo 
CAS 

98-94-
2 R 10 Flam. Liq. 3 

H226 Flam. Liq. 3 H226 

číslo 
ES 

202-
715-5 Xn; R 22 Acute Tox. 4 

H302 oral. 
Acute Tox. 3 H301 

oral 
index. 
Číslo  ----- C; R 34   Acute Tox. 3 H331 

inhal 

      
Skin Corr. 1B 

H314 
Skin Corr. 1B 

H314 
        Skin Sens. 1 H317 

Následující látky - anilin a toluen (látky již klasifikované v seznamu uvedeného 

v tabulce 3.1 přílohy VI části 3 [16]) byly vybrány jen pro srovnání s klasifikací přímým 

převodem. Taktéž slouží jako demonstrativní ukázka kontroly, zda mají nebo nemají 

aktualizovanou klasifikaci, která je uvedená ve vyhlášce 389/2008 Sb. nebo v nařízení 

2008/58/ (viz kapitola 4.1.1). 

Nejdříve byla látka zkontrolována podle vyhlášky 389/2880Sb., zda není její 

klasifikace podle 67/548/EHS novelizována v seznamu této vyhlášky. Klasifikace látky 

byla odpovídající klasifikaci ve vyhlášce 232/2004 Sb., tudíž nedošlo k její novelizaci. 

 

6.1.4. Klasifikace anilinu 

 Nebezpečná látka anilin byla převedena harmonizovanou klasifikací podle tabulky 

3.1 Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, část 3, přílohy 

VI. [16]. Látka byla vyhledána pomocí indexového čísla (612-008-00-7) a názvu. 

Z tabulky byla přepsána její nová podoba klasifikace. Přímým převodem vyšla stejná 

klasifikace. Tabulka 8 udává výsledky klasifikace. 
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Tabulka 8 Klasifikace nebezpečné látky anilin 

Název 
látky identifikace látky 

klasifikace 
látky podle 

vyhl. č. 
232/2004 

Sb. 

klasifikace 
látky podle 

389/2008Sb. 
// 

2008/58/RS 

klasifikace 
podle 

nařízení EP 
č. 

1272/2008 
podle tab. 

3.1 

podle 
převodníku 

anilin 

číslo 
CAS 62-53-3 Karc. Kat. 

3; R 40 
Karc. Kat. 

3; R 40 
Carc. 2 
H351 

Carc. 2 
H351 

číslo ES 200-539-
3 

Mut. Kat. 3; 
R 68 

Mut. Kat. 3; 
R 68 

Muta. 2 
H341 

Muta. 2 
H341 

index. 
Číslo 

612-008-
00-7 

T; R 
23/24/25-

48/23/24/25 

T; R 
23/24/25-

48/23/24/25 

Acute Tox. 
3 H331 

Acute Tox. 
3 H331 

    Xi; R 41 Xi; R 41 Acute Tox. 
3 H311 

Acute Tox. 
3 H311 

    R 43 R 43 Acute Tox. 
3 H301 

Acute Tox. 
3 H301 

    N; R 50 N; R 50 STOT RE 1 
H372 

STOT RE 1 
H372 

      není Eye Dam. 1  
H318 

Eye Dam. 1 
H318 

        Skin Sens. 
1 H317 

Skin Sens. 
1 H317 

        
Aquatic 
Acute 1 
H400 

Aquatic 
Acute 1 
H400 

6.1.5. Klasifikace toluenu 

Postup u klasifikace nebezpečné látky toluen byl stejný jako při klasifikaci anilinu. 

Látka byla vyhledána pomocí indexového čísla (601-021-00-3) v seznamu vyhlášky 

389/2008/ Sb. a taktéž ve směrnici 2008/58/ES, kde bylo nalezeno, že látka má přidělené 

nové nebezpečné vlastnosti, konkrétně jde o Repr. Kat. 3 R63 (toxické pro reprodukci, 

možné nebezpečí poškození plodu v těle matky); Xn R48 - R65 (zdraví škodlivý, při 

dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví, při požití může vyvolat 

poškození plic); Xi R38 (dráždivý, dráždí kůži); R67 (vdechování par může způsobit 

ospalost a závratě). Následně byla látka vyhledána opět pomocí indexového čísla a názvu 

v seznamu, tabulka 3.1, část 3, příloha VI [16]. Z tabulky byla přepsána její nová podoba 

klasifikace, viz tabulka 9. 
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Tabulka 9 Klasifikace nebezpečné látky toluen 

Název látky identifikace látky 

klasifikace 
látky podle 

vyhl. č. 
232/2004 

Sb. 

klasifikace 
látky podle 

389/2008Sb. 
// 

2008/58/RS 

klasifikace 
podle 

nařízení EP 
č. 

1272/2008 
podle tab. 

3.1 

podle 
převodníku 

toluen 

číslo 
CAS 108-88-3 F; R 11 F; R 11 Flam. Liq. 2 

H225 
Flam. Liq. 

2 H225 

číslo ES 203-625-
9 Xn; R 20 Repr. Kat. 

3; R 63 
Repr. 2 
H361d 

Repr. 2 
H361d 

index. 
Číslo 

601-021-
00-3   Xn; R 48/20-

65 
Asp. Tox. 1 

H304 
Asp. Tox. 
1 H304 

      Xi; R 38 STOT RE 2 
H373 

STOT RE 
2 H373 

      R 67 STOT SE 3   
H336 

STOT SE 
3 H336 

      F; R 11 Skin Irrit. 2 
H315   

      Repr. Kat. 
3; R 63     

      Xn; R 48/20-
65     

      Xi; R 38     

      R 67     

7. Výsledky 

Tato kapitola uvádí porovnání výsledků klasifikace pomocí jednotlivých postupů. 

Vzhledem k tomu, že převodní tabulka (3.1 přílohy VI části 3  nařízení GHS) by se dala 

považovat za orientační klasifikaci, byla klasifikace látek porovnávána se 

seznamem (tabulka 3.1 přílohy VI části 3  nařízení GHS). Látky, které byly účelně 

vybrány, byly určeny přímo podnikem, jak je zmíněno v úvodu této práce. Srovnávací 

postup byl stanoven na porovnání klasifikace pomocí:  

•  seznam x převodník – kde byly srovnány nebezpečné látky benzen, toluen, 

nitrobenzen, anilin; 
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•  převodník x klasifikace podle vlastností nebezpečné látky – kde byly srovnány 

nebezpečné látky N-cyklopentylamin, N-etylcyklohexylamin,                                       

N,N-dimetylcyklohexylamin. 

7.1. Srovnání klasifikace seznam x převodník 

Látkou, která byla takto srovnávána, byl benzen, tabulka 10. Zde po srovnání 

klasifikací byla rozdílná pouze standardní věta o nebezpečnosti. Jedná se pouze o tiskovou 

chybu v nařízení GHS, kde je u kategorie Flam. Liq. 1 a Flam. Liq. 2 stejný H výrok, a to 

H 224, tudíž dle zdravého úsudku byl pozměněn tento H výrok na H 225 v případě druhé 

kategorie. Tato chyba byla potvrzena na základě e-mailové korespondence s odborníky z 

Českého svazu chemického průmyslu. 

Tabulka 10 Klasifikace seznam x převodník nebezpečné látky benzen 

název 
látky 

klasifikace podle 
nařízení EP č. 

1272/2008 podle 
tab. 3.1 

podle převodníku 

Benzen 

Flam. Liq. 2 H225 
Flam. Liq. 2 H224   
(H225) 

Carc. 1A H350 Carc. 1A H350 
Muta. 1B H340 Muta. 1B H340 
STOT RE 1 H372 STOT RE 1 H372 
Asp. Tox. 1  H304 Asp. Tox. 1 H304 
Eye Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H319 
Skin Irrit. 2 H315 Skin Irrit. 2 H315 

Další posuzovaná nebezpečná látka byl toluen tabulka 11. V případě klasifikace 

toluenu chybí, při klasifikování podle převodníku, vlastnost žíravost/dráždivost pro kůži 

kategorie 2 (Skin Irrit 2).   
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Tabulka 11 Klasifikace seznam x převodník nebezpečné látky toluen 

název 
látky 

klasifikace podle 
nařízení EP č. 

1272/2008 podle 
tab. 3.1 

podle převodníku 

Toluen 

Flam. Liq. 2 H225 Flam. Liq. 2 H225 
Repr. 2 H361d Repr. 2 H361d 
Asp. Tox. 1 H304 Asp. Tox. 1 H304 
STOT RE 2 H373 STOT RE 2 H373 
STOT SE 3   
H336 STOT SE 3 H336 

Skin Irrit. 2 H315   

 

Následující nebezpečná látka byla nitrobenzen tabulka 12. V tomto případě byla 

klasifikace v harmonizovaném seznamu totožná s klasifikací podle převodníku. 

Tabulka 12 Klasifikace seznam x převodník nebezpečné látky nitrobenzen 

název látky 

klasifikace podle 
nařízení EP č. 

1272/2008 podle 
tab. 3.1 

podle převodníku 

nitrobenzen 

Carc. 2 H351 Carc. 2 H351 
Repr. 2 H361f Repr. 2 H361f 
Acute Tox. 3 

H331 
Acute Tox. 3 

H331 
Acute Tox. 3 

H311 
Acute Tox. 3 

H311 
Acute Tox. 3 

H301 
Acute Tox. 3 

H301 
Aquatic Chronic 2 

H411 
Aquatic Chronic 2  

H411 

STOT RE 1 H372 STOT RE 1 H372 

 

Poslední látkou, která byla takto srovnávána, byl anilin tabulka 13. V tomto případě 

je výsledek stejný jako u nitrobenzenu, kde jsou klasifikace opět totožné. 
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Tabulka 13 Klasifikace seznam x převodník nebezpečné látky anilin 

název 
látky 

klasifikace podle 
nařízení EP č. 

1272/2008 podle 
tab. 3.1 

podle převodníku 

anilin 

Carc. 2 H351 Carc. 2 H351 
Muta. 2 H341 Muta. 2 H341 

Acute Tox. 3 H331 Acute Tox. 3 H331 
Acute Tox. 3 H311 Acute Tox. 3 H311 
Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 3 H301 
STOT RE 1 H372 STOT RE 1 H372 
Eye Dam. 1 H318 Eye Dam. 1 H318 
Skin Sens. 1 H317 Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Acute 1 
H400 

Aquatic Acute 1 
H400 

7.2. Srovnání klasifikace převodník x podle vlastností 

nebezpečné látky  

V této podkapitole je demonstrováno srovnávání klasifikace podle převodníku a 

vlastností nebezpečné látky, pro které byly použity tři látky. První nebezpečnou látkou byl 

N-cyklopentylamin tabulka 14. Při klasifikaci hořlavosti došlo ke stejné chybě, která je již 

zmíněná u benzenu tedy v označení výrokem H224 (kde by mělo být H225). V tomto 

případě lze říci, že chyba je potvrzena převodem pomocí vlastností, kde v nařízení je ke 

kategorii hořlavosti 2 přidělen H výrok H225.  

Jako další vlastnost je zde akutní toxicita pro všechny expozice. Zde se výsledky 

liší v akutní toxicitě expozicí orální a inhalační. Přímým převodem nebyla určena akutní 

toxicita expozicí dermální, která byla určena při klasifikaci podle vlastností. Zbylé třídy 

nebezpečnosti jsou totožné, v obou převodech. 
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Tabulka 14 Klasifikace převodník x vlastnosti nebezpečné látky N-

cyklopentylamin 

název látky podle převodníku 
klasifikace podle 

vlastností nebezpečné 
látky 

N-
cyklopentylamin 

Flam. Liq. 2 H224 Flam. Liq. 2 H225 
Acute Tox. 3 H301 Acute Tox. 2 H300 oral 
Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 3 H331 inh. 

  
Acute Tox. 3 H311 
dermal. 

Skin Corr. 1B H314 Skin Corr. 1A/1B H314 

Skin Sens.1 H317 Skin Sens.1 H317 

 

Další látkou byl N-etylcyklohexylamin tabulka 15. Klasifikace se shoduje v třídách 

nebezpečnosti, a to v hořlavosti, dráždivosti na kůži a při akutní toxicitě orální.  

Neshody byly v akutní toxicitě expozicí dermální a inhalační. Pomocí převodníku 

vycházela klasifikace o kategorii nebezpečnosti nižší než podle vlastností. Nebezpečnost 

pro životní prostředí (chronická toxicita) nebyla podle vlastností klasifikována, poněvadž 

nebyly nalezeny údaje k jejímu stanovení. 

Tabulka 15 Klasifikace převodník x vlastnosti nebezpečné látky N-

etylcyklohexylamin 

název látky podle převodníku 
klasifikace podle 

vlastností nebezpečné 
látky 

N-
etylcyklohexylamin 

Flam. Liq. 3 H226 Flam. Liq. 3 H226 
Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H302 oral 

Acute Tox. 4 H312 
Acute Tox. 3 H311 
dermal 

Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 3 H331 inhal. 
Skin Corr. 1B H314 Skin Corr. 1B H314 

Aquatic Chronic 3 H412 
Aquatic Chronic 4 H414  
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Poslední nebezpečnou látkou byl N,N-dimetylcyklohexylamin tabulka 16. V tomto 

případě byla totožná klasifikace v hořlavosti, a kožní dráždivosti. 

Rozlišné výsledky byly v klasifikaci akutní toxicity. V případě expozice orální 

vyšla klasifikace podle vlastností o kategorii vyšší než v případě převodníku. Akutní 

toxicita expozicí inhalační a senzibilizace kůže  při převodu převodníkem určeny nebyly.  

Tabulka 16 Klasifikace převodník x vlastnosti nebezpečné látky N,N-

dimetylcyklohexylamin 

název látky podle převodníku 
klasifikace podle 

vlastností nebezpečné 
látky 

N,N-
dimetylcyklohexylamin 

Flam. Liq. 3 H226 Flam. Liq. 3 H226 
Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 3 H301 oral 

  Acute Tox. 3 H331 inhal 
Skin Corr. 1B H314 Skin Corr. 1B H314 
  Skin Sens. 1 H317 

 

7.3. Vyplývající problémy pro zákon 59/2006 Sb. 

Na základě výsledků v praktické části je nutno poukázat na problém, který vzniká 

při výběru metodiky klasifikace. Tento problém je založen na faktu, že klasifikací pomocí 

převodníku mohou vycházet mírnější hodnocení nebezpečnosti látky než při klasifikaci 

podle vlastností. Pro přesnější představu zde uvádím konkrétní příklad, vztahující se na 

kapitolu 7.2. V případě převodníku vyšly kategorie akutní toxicity vždy nižší než při 

klasifikaci podle vlastností 4, z čehož vyplývá, že nespadá pod zákon 59/2006 Sb.. Při 

klasifikaci podle vlastností vychází akutní toxicita o stupeň vyšší, a to kategorie 3 – což 

znamená, že na látku se tento zákon již vztahuje. Tudíž by mohlo dojít k rozhodnutí, že se 

přikloní k mírnější klasifikaci, a „vyhnou“ se tím následkům (finanční náklady, 

bezpečnostní opatření, překlasifikování látek, apod.). Důvody jsou k tomu jasné, „mírnější 

klasifikace látky, menší dopad na podnik“.  
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Vzhledem k tomu, že GHS zavádí nové třídy nebezpečnosti, které jsou mnohem 

podrobnější nastává problém pro jejich zařazování, zda-li patří pod zákon 59/2006 Sb. 

nebo ne. Jak bude vypadat nové dělení tříd nebezpečnosti v tomto zákonu, které třídy bude 

postihovat?  

Různé metody klasifikace – různé výsledky, jak se tento fakt odrazí na výběru 

„správné“ metody klasifikace? Vzhledem k tomu, že výsledky klasifikace jsou 

konzultovány v rámci SIEFu. Může dojít k tomu, že se bude přiklánět k metodice 

klasifikace, která je mírnější, což by se projevilo i ve vztahu k zákonu 59/2006 Sb. 

v zařazování podniků do skupiny A nebo B. Toto rozhodnutí je však na evropské úrovni, 

tudíž nejsme schopni toto ovlivnit. 

8. Diskuse  

V této kapitole jsou srovnány výsledky jednotlivých metodik klasifikace 

nebezpečných látek. Toto zhodnocení je uvedeno v pořadí, jaké je uvedeno v kapitole 6.  

Klasifikací podle seznamu a převodníku u látky benzen je rozdílný pouze H výrok 

u třídy nebezpečnosti Flam. Liq. (hořlavá kapalina). V klasifikaci podle seznamu je uveden 

výrok H 225. V klasifikaci pomocí převodníku H 224. Tento rozdíl je způsoben tiskovou 

chybu v nařízení, kde je u kategorie Flam. Liq. 1 a Flam. Liq. 2 stejný H výrok, a to H 224, 

tudíž dle zdravého úsudku byl pozměněn tento H výrok na H 225 v případě Flam. Liq. 2. 

Tato chyba byla potvrzena na základě e-mailové korespondence s odborníky z Českého 

svazu chemického průmyslu. Látka toluen, jako druhá látka určena pro srovnání těchto 

postupů, má při klasifikaci dle seznamu (tabulka 3.1 přílohy VI části 3  nařízení GHS) v 

nařízení uvedenou navíc vlastnost Skin Irrit. 2 H 315. Zde je evidentní, že převodní 

tabulkou nelze převést všechny vlastnosti. Klasifikace podle vlastností látek, které jsou 

uvedeny v bezpečnostních listech nebo laboratorních protokolech, je tak podrobnější. 

Otázkou zůstává, zda podrobnější klasifikace dle vlastnosti látek, není vhodnější, protože 

jsou tak překlasifikovány veškeré vlastnosti uvedené v bezpečnostních listech či 

laboratorních protokolech dané látky. Pro nakládání s touto látkou by pak uživatelé získali 

více informací a toto nakládání by se tak stalo bezpečnějším.  V případě nebezpečných 

látek nitrobenzen a anilin byly klasifikace shodné, dle obou postupů.  
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Nyní bude věnována pozornost srovnání klasifikace podle převodníku a 

nebezpečných vlastností látky. První posuzovanou látkou byl N-cyklopentylamin. Zde 

dochází opět k určení chybného H výroku u hořlavé vlastnosti, jak bylo uvedeno 

v předešlém odstavci. V případě převodníku byla určena Acute Tox. 3 H 301 (akutní 

toxicita kategorie 3 při požití) a Acute Tox. 4 H 332 (akutní toxicita kategorie 4 zdraví 

škodlivý při vdechování). Pomocí vlastností byla určena Acute Tox. 2 H 300 oral (akutní 

toxicita kategorie 2 při požití může způsobit smrt), Acute Tox. 3 H 331 (akutní toxicita 

kategorie 3 při vdechování) a Acute Tox. 3 H 311 (akutní toxicita kategorie 3 při styku 

s kůží). Převodník klasifikuje akutní toxicitu látky o kategorii nižší, než v případě 

klasifikace podle vlastností. Dále z převodníku nevychází akutní toxicita dermální, která je 

určena podle vlastností látky. Lze tedy říci, že převodník není dostatečně spolehlivý při 

klasifikaci podle GHS, a zto z důvodu neposkytnutí veškerých informací o látce tak, jako 

by tomu bylo neklasifikováním dle vlastností, viz výše v textu. 

Klasifikací N-etylcyklohexylaminu došlo k rozdílné klasifikaci v akutní toxicitě 

látky. Převodník klasifikuje látku Acute Tox. 4 H312 (akutní toxicita kategorie 4 zdraví 

škodlivá při styku s kůží), Acute Tox. H332 (akutní toxicita kategorie 4 H 332 akutní 

toxicita kategorie 4 zdraví škodlivý při vdechování). Z klasifikace podle vlastností vychází 

Acute Tox.3 H 311 dermal (akutní toxicita kategorie 3 při styku s kůží) a Acute Tox. 3     

H 331 inhal (akutní toxicita kategorie 3 při vdechování). Zde opět vychází klasifikace 

podle vlastností o kategorii vyšší než podle převodníku. V případě toxicity pro životní 

prostředí nebylo možné provést klasifikaci dle vlastností, protože nejsou známé údaje o 

látce pro toto zařazení. Proto je nutné provést testování, které poskytne příslušné parametry 

pro zařazení látky do třídy nebezpečnosti. 

Klasifikací N,N-dimetylcyklohexylaminu došlo opět k rozdílu klasifikace akutní 

toxicity. Převodník určil látce vlastnost Acute Tox. 4 H 302 (akutní toxicita kategorie 4 

zdraví škodlivý při požití). Klasifikace podle vlastností ale určila Acute Tox. 3 H 301 oral 

(akutní toxicita kategorie 3 při požití) a Acute Tox. 3 H 331 (akutní toxicita kategorie 3 při 

vdechování). Dále byla určena i senzibilizační vlastnost látky Skin. Sens. 1 H 317 

(senzibilizace kůže kategorie 1 může vyvolat alergickou reakci), která převodníkem určena 

nebyla. 
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Výsledky této klasifikace, konkrétně rozdíly, které byly určeny, byly diskutovány 

na základě e-mailové korespondence s odborníky z Českého svazu chemického průmyslu, 

kde bylo oznámeno, že tyto rozdíly nejsou právně ošetřeny v nařízení.  

Obecně platí, pokud je látka uvedená v Tabulce 3.1 nařízení GHS, uvede se její 

klasifikace dle této tabulky. Pokud není a jsou známé konkrétní údaje o nebezpečných 

vlastnostech, provede se klasifikace podle přílohy I GHS. Pokud nejsou známy všechny 

údaje a je známa pouze klasifikace od jiného výrobce, použije se převodník pro klasifikaci, 

uvedený v příloze VII, tento převod, však z mého pohledu lze považovat pouze za 

orientační klasifikaci, jelikož většinou neobsáhne veškeré potřebné informace o látce.  

Vzhledem k tomu, že výrobci v rámci SIEFu (fórum pro výměnu informací pro 

každou jednotlivou chemickou látku za účelem sdílení informací o této látce, a tak snížení 

počtu testování na obratlovcích) budou konzultovat své výsledky klasifikace, může dojít 

k tomu, že se bude přiklánět k metodice klasifikace, která je mírnější, což by v tomto 

případě mohla být převodní tabulka (tabulka 1.1 přílohy VI GHS). Což dokazují i 

 výsledky dosažené v praktické části diplomové práce. Dosažením toho přístupu by bylo 

předejití nákladům na dopady, které vyvstanou se zařazením látky do vyšší kategorie 

nebezpečnosti, než byla její kategorie nebezpečnosti klasifikovaná dle 67/548/EHS. Týká 

se to převážně havarijních opatření, havarijních plánů, nových bezpečnostních listů apod. 

Kupříkladu v klasifikaci podle vlastností vyšly všechny akutní toxicity o kategorii vyšší, 

než byla klasifikace převodní tabulkou (tabulka 1.1 přílohy VI GHS) Tato kategorie má 

rozmezí parametrů, které spadají pod dikci zákona 59/2006 Sb., do kategorie toxická podle 

dosud ještě platného zákonu 356/2003 Sb., vztažené na zařazování podniků do skupin A 

nebo B. Jelikož jde o novou vlastnost, musí být látka, které je určená započítávána do 

sčítacího vzorce, podle kterého probíhá toto zařazování podniků do skupin A nebo B.  

V praxi by to tak mohlo znamenat, že se podniky, které s takto klasifikovanou látkou 

nakládají, ocitnou v závažnější skupině (A?) a tedy se na ně budou vtahovat přísnější 

pravidla v souladu s dikcí zákona 59/2006 Sb.. 

Jelikož u velkého počtu látek nejsou známy veškeré jejich nebezpečné vlastnosti, 

měly by tyto látky být podrobeny novému testování, které by mělo zajistit podrobné 

poznání veškerých nebezpečných vlastností. Nesporným problémem v tomto přístupu je 
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však otázka financí, která by byla jistě limitující pro mnoho výrobců a distributorů těchto 

látek. Na druhou stranu však lze konstatovat, že pokud nebudou poznány veškeré 

nebezpečné vlastnosti látek, může se nové nařízení GHS poněkud minout účinkem. 

Obrázek číslo 9 pak znázorňuje možný scénář toho co by mohlo, při nových testování látek 

nastat. Buď by se mohl počet nebezpečných látek snížit, což je spíše nereálné, nebo by 

došlo ke zvýšení počtu nebezpečných látek. Tomu by musela být následně přizpůsobena 

legislativa nejen v oblasti chemických látek, ale i v oblasti prevence závažné havárie, což 

by v konečném důsledku mohlo mít dopady i na podniky, které v dnešní době pod dikci 

zákona 59/2006 Sb. nespadají. 

Obrázek 9 Nové testování nebezpečných látek versus jejich počet 
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9. Závěr 

Práce se zabývala analýzou přechodu klasifikace nebezpečných chemických látek 

ze současné legislativní úpravy 67/548/EHS na legislativní úpravu dle  GHS,  kerá musí 

být uskutečněná do konce roku 2010. 

Prvním krokem diplomové práce bylo seznámení s danou problematikou v oblasti 

nebezpečných chemických látek. Proto se kapitola 2. věnovala vývoji legislativy v oblasti 

chemických látek a přípravků od jejího počátku až po současnost. Vznikl tak přehled této 

legislativy se stručným popisem obsahu a hlavních změn, kterých legislativa v čase 

doznala, až o již zmíněné nařízení GHS, kterému je přikládána velká váha, jelikož se 

očekává celosvětové sjednocení klasifikace nebezpečných chemických látek. 

Kapitola 3 popisuje základní rozdíly v klasifikaci nebezpečných chemických látek, 

které spadají pod dikci zákona 59/2006 SB., a to z pohledu stávající legislativní úpravy 

xxxx a nařízením GHS. Podle Nařízení GHS došlo k rozšíření tříd nebezpečnosti a to i z 

pohledu skupenství látky, což dosud nebylo. Dále byli rozšířeny kategorie nebezpečnosti, 

tzn. třídění nebezpečných vlastností látek je podrobnější, navíc byly změněny i parametry 

(např. limitní hodnoty), podle kterých docházelo k zařazování látek do kategorií 

nebezpečnosti.   

Kapitola 4 se věnuje metodice klasifikace nebezpečných chemických látek dle 

nařízení GHS, a následující kapitoly 5 a 6, praktická část diplomové práce, aplikuje tuto 

metodiku na 36 nebezpečných chemických látkách. Údaje o těchto látkách poskytl podnik 

BorsodChem s.r.o., a jednalo se o látky, které podnik pro tuto klasifikaci sám určil. Pro 

použití metodiky klasifikace podle nařízení GHS byly podnikem poskytnuty údaje 

v bezpečnostních listech a v některých případech v laboratorních protokolech 

nebezpečných chemických látek. Praktickou částí bylo zjištěno, že  při klasifikace látek za 

pomocí převodníku je u látek, které mají vlastnost hořlavé kapaliny kategorie 2, je tisková 

chyba v jejich H výroku (H224). Tato chyba byla, jak je uvedeno i v praktické části 

diplomové práce, konzultována s odborníky Českého svazu chemického průmyslu, a jimi 

byla i potvrzena. Lze tedy doporučit, při klasifikaci této nebezpečné vlastnosti, přiřazovat 
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H výrok s označením H225. Za zmínku stojí rozdíly v klasifikaci nebezpečné vlastnosti 

toxicity, kdy převodník vyhodnocuje toxicitu dané látky do nižší alegorie, než je tomu 

v případě klasifikace podle vlastností (viz metodika kapitola 4). V průběhu klasifikace bylo 

zjištěno, že některé s vybraných látek neobsahovaly veškeré informace o nebezpečných 

vlastnostech, a to ani na dostupných internetových portálech, a tedy nebylo možné provés 

jejich úplnou klasifikaci. Navíc, některé s posuzovaných látek neměli, dle převodníku, 

senzibilizující vlastnosti, kdežto při klasifikaci dle známých vlastností jim byla 

senzibilizace přiřazena. Proto bylo klasifikování látek, na základě jejich známých 

vlastností shledáno daleko efektivnějším a podrobnějším, než v případě použití 

převodníku. Tak, jak nastiňuje diskuse (kapitola 7), problematika klasifikace látek dle 

nařízení GHS je složitá, a zřejmě by mohla v budoucnu mít i dopad na legislativu v oblasti 

prevence závažné havárie. Mohlo by dojít k tomu, že i na podniky, které v dnešní době pod 

dikci zákona 59/2006 Sb. nespadají, by v případě novelizace zákona, se na nich tento 

zákon vztahoval, což by v konečném důsledku znamenalo přijetí mnoha, pro podnik 

závažných, opatření a finanční náklady s nimi spojené.  

 Problematika klasifikace chemických látek dle nařízení GHS je důležitou součástí 

dnešní práce odborné i vědecké společnosti. Věřím, že touto diplomovou prací jsem drobně 

přispěla k jejímu objasnění a že s rozvojem poznatků na poli nebezpečných chemických 

látek a jejich klasifikací, bude možno lépe spolupracovat a podílet se na ochraně zdraví a 

života lidí a životního prostředí. 
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