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Anotace 

Práce se věnuje problematice klasifikace, označování a balení nebezpečných látek 

a směsí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP). Srovnává 

poţadavky systému GHS a nařízení CLP v uvedené oblasti a uvádí informace o poţadavcích 

pro zatřiďování do tříd a kategorií nebezpečnosti dle nařízení CLP. Na praktických příkladech 

zvolených nebezpečných látek uvádí a vysvětluje současnou novou klasifikaci. 
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Abstrakt 

The thesis deals with the classification, labelling and packaging of the dangerous 

substances and mixtures in accordance with the European Parliament and the Council 

regulation No. 1272/2008 (CLP regulation). It compares GHS system requirements and the 

CLP regulation in the given area and provides information on requirements for classification 

into categories by the level of dangerousness according to the CLP regulation. It presents and 

explains new current classification based on practical examples of dangerous substances.  
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Úvod 

S chemickými látkami se setkáváme v kaţdodenním ţivotě nejen při jejich výrobě 

a zpracování. Tyto látky jsou nepostradatelné pro naše zdraví, ţivotní styl a přímo nebo 

nepřímo ovlivňují náš ţivot. Je proto velice důleţité znát jejich skutečný vliv na naše zdraví 

a ţivotní prostředí. V Evropě je v současné době registrováno okolo 100 000 nebezpečných 

látek. EU disponuje rozsáhlou chemickou výrobou, proto je velmi důleţité přizpůsobovat 

současnou legislativu bezpečnostním poţadavkům i pokroku moderní doby. 

První zákon, který v České republice řešil komplexně oblast chemických látek byl 

zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Zákon zavedl 

povinnost registrace nových chemických látek u výrobců a dovozců, povinnost poskytovat 

informace úřadům, povinnost klasifikace a v neposlední řadě také označování a balení 

chemických látek a přípravků a povinnost poskytovat bezpečnostní list. Roku 2003 byl přijat 

nový chemický zákon a to zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích. Přijatý zákon měl za úkol implementovat evropskou legislativu do českého 

předpisu. Neobsahoval jiţ oblast nakládání s nebezpečnými látkami od jejich vzniku aţ po 

jejich likvidaci, ta je řešena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 

některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Velké změny v české legislativě nastaly při implementaci nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (nařízení REACH). 

V souvislosti se vznikem nařízení REACH vešel v platnost zákon č. 371/2008 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích. Touto novelizací byly vyňaty části ze 

zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se 

registrace chemických látek, bezpečnostního listu, hodnocení rizika látek nebezpečných pro 

zdraví a ţivotní prostředí. Tyto části jsou řešeny přímo v nařízení REACH. Za další zásadní 

změnu se dá také povaţovat vznik Ministerstva průmyslu a obchodu, které má na starosti 

chemickou bezpečnost.  

Přes všechny provedené změny však stále existoval problém nejednotnosti klasifikace, 

označování a balení nebezpečných látek. Tento problém zapříčiňoval potíţe v oblasti 

obchodu, dopravy a průmyslu a právě z tohoto důvodu vzniklo nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení 

CLP). Cílem nově vzniklého nařízení CLP je sjednotit rozdíly v klasifikaci, označování 
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a balení nebezpečných látek, a to ve všech zemích EU, které toto nařízení musí zohlednit ve 

své legislativě. V České republice nabylo nařízení CLP platnosti dne 20. ledna 2009. 

Veřejnost, zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli mít jistotu, ţe tak dostanou do rukou 

všechny potřebné a srozumitelné informace o nebezpečnosti a rizicích chemických látek 

a směsí, pouţitelné v praxi i běţném ţivotě. 

Cílem práce je na základě dostupných informací uvést poţadavky a provedení 

klasifikace, označování a balení nebezpečných látek a směsí a poukázat na rozdíly mezi 

systémem GHS a nařízením CLP.  
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1 Historie vzniku GHS a jeho současný stav 

V závislosti na agentuře OSHA (Agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví, 

Occupational Safety and Health Administration) se začala psát historie Globálně 

harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS). Pod záštitou 

zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví, podepsaným prezidentem Richardem M. Nixonem 29. 

12. 1970, vytvořil kongres USA agenturu OSHA. Hlavní úlohou agentury bylo podporovat 

bezpečné a zdraví neohroţující pracovní podmínky pro americké muţe a ţeny. Takové 

podmínky organizace zajišťovala za pomoci stanovování a prosazování norem a poskytování 

informační a vzdělávací podpory. V současné době agentura zaměstnává 2150 zaměstnanců, z 

toho 1100 inspektorů. Hlavní prioritou je vytváření zpráv o nehodách a úmrtích na 

pracovištích, stíţnosti zaměstnanců a kontrola bezpečných podmínek u zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatelům poskytuje odborné asistence při plnění školení a vzdělávání v oblasti 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dále pak poradní činnost k identifikování potenciálních 

rizik na pracovišti apod. Zaměstnancům pak dává moţnost podat stíţnosti týkající se jejich 

pracoviště ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví. Kaţdé pracoviště v USA musí mít plakát 

této organizace a zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnancům informace 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jejích právech v této oblasti. [1] 

V roce 1983 zavedla agentura OSHA Hazard Communication Standard (HCS) pro 

výrobní odvětví průmyslu. Preambule dokumentu HCS obsahovala závazek agentury řešit 

poţadavky mezinárodní harmonizace pro chemickou klasifikaci a značení. Standard se 

vztahuje na všechny nebezpečné chemické látky pouţívané na pracovištích. Koncept tohoto 

standartu má za úkol: 

 poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům informace o chemických látkách 

s cílem podniknout kroky k zajištění ochrany zdraví na svých pracovištích, 

 sníţit mnoţství úrazů a nemocí z povolání, na základě vyuţití předaných informací 

o chemických látkách a následnému přizpůsobení chování zaměstnanců v důsledku 

hrozícího nebezpečí. [2] 

HCS vyţaduje, aby zaměstnavatelé předávali informace o nebezpečnosti chemických 

látek svým zaměstnancům, a to pomocí štítků (etiket na obalech), bezpečnostních listů 

a vzdělávacích programů. Nutí výrobce a dovozce vyhodnotit rizika vyrobených nebo 

dováţených chemických látek, a tím poskytnout informace pro další uţivatele. 30. 9. 2009 

bylo zveřejněno navrhované pravidlo s jasným úkolem, standard HCS přizpůsobit GHS. 
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V preambuli standardu GHS byly zaznamenány potencionální výhody harmonizace. Rozvoj 

mezinárodně dohodnutých standardů by umoţnil co nejširší přehled zjištěných nebezpečí 

a zároveň by zabránil vytváření technických překáţek v obchodní činnosti. Rovněţ by sníţil 

náklady při opakovaném zjišťování informací o nebezpečnosti chemických látek a eliminaci 

chyb. [2] 

Agentura OSHA byla jediná federální agentura, která nadále pokračovala ve veřejném 

závazku harmonizace. 

Malého pokroku bylo dosaţeno v červnu roku 1992, kdy OSN (Organizace spojených 

národů) na konferenci o ţivotním prostředí vyzvala k vytvoření globálně harmonizované 

klasifikace chemických látek, systému značení chemických látek a bezpečnostních listů. 

Uskutečnění těchto cílů bylo stanoveno do roku 2002. [2] 

Tento mandát zahájil rozsáhlá úsilí vyvinout GHS. Na této aktivitě se podílela řada 

mezinárodních organizací z několika zemí. Práce byla řízena koordinační skupinou pro 

harmonizaci chemických klasifikačních systémů pod záštitou interorganizačního programu 

pro správné nakládání s chemickými látkami. Tato koordinační skupina byla sloţena ze 

zástupců zúčastněných stran a mezinárodních organizací. OSHA působila jako předseda této 

organizační skupiny. Technická práce byla rozdělena do 3 hlavních části: 

 klasifikační kritéria pro ochranu zdraví a enviromentální rizika včetně kritérií pro 

směsi (pod záštitou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), 

 klasifikační kriteria pro fyzikální nebezpečí (zaloţena jiţ na harmonizovaných 

kritériích pro přepravu nebezpečných věcí), 

 kritéria pro značení chemických látek a směsí a uvádění informací o nových rizicích 

do bezpečnostních listů. [2] 

Jednání byla rozsáhlá a trvala řadu let. Primární přístup zúčastněných stran zajistil 

příslušná ustanovení v kaţdém stávajícím systému a sladil dohodnutý postup podle potřeb 

všech zainteresovaných stran. Stávající systémy byly z USA, Kanady, Evropy a patřilo k nim 

i doporučení OSN pro přepravu nebezpečných látek. Zásadou číslo jedna bylo zachování 

zaběhnutých systémů. Funkčnost těchto stávajících předpisů nesměla být sníţena v důsledku 

harmonizace. Kandidátské země byly ujištěny, ţe jejich stávající ochrany u systémů budou 

zachovány nebo posíleny. Agentury vedly diskuze prostřednictvím meziresortní komise. 

Zainteresované strany byly mezi sebou dobře informovány a účastnily se pravidelných 

veřejných setkáních, kde prezentovaly své názory a postoje. [2] 
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 Z tohoto úsilí vznikl GHS. Formálně byl přijat OSN v prosinci roku 2002 

a následujícího roku bylo přijetí schváleno Hospodářskou a sociální radou OSN. Tyto orgány 

odpovídaly za údrţbu, aktualizace a dohled nad implementací GHS. Dokument se skládal z 

nepovinných doporučení a vysvětlujícího textu. Nešlo o model předpisu, nebylo tedy třeba 

přijmout doslovné znění. GHS bylo k dispozici pro implementaci po celém světě. Země byly 

vyzvány, aby plně funkční systém GHS zavedly nejpozději do roku 2008. Tento cíl byl přijat 

v zemích mezinárodního fóra pro chemickou bezpečnost a byl schválen světovým summitem 

pro udrţitelný rozvoj. Implementace GHS je sloţitý a zdlouhavý proces, proto došlo 

k vytvoření pomocné ruky v podobě instituce UNITAR, která je odpovědná za pomoc zemím 

se systémem GHS. Jedná se např. o pomoc při realizaci pilotních projektů nebo 

připravovaných pokynů pro dokumentaci. [2] 

GHS se musí dle potřeby aktualizovat, aby kráčel ruku v ruce s novými technologiemi 

a vědeckým vývojem.  

GHS je systémem pro standardizaci a harmonizaci klasifikace a označování chemických 

látek. GHS není sám o sobě předpisem nebo normou, nutné jej brát jako logický a komplexní 

přístup k: 

 definici zdravotního, fyzikálního a enviromentálního rizika chemických látek, 

 vytvoření klasifikačních procesů, které pouţívají údaje o chemických látkách, 

 komunikaci a informacím o nebezpečí – ochranná opatření (štítky, bezpečnostní 

listy,…). [2] 

GHS v rámci struktury Organizace spojených národů (GHS OSN) poskytuje základ pro 

globálně sjednocené fyzikální, environmentální, zdravotní a bezpečnostní informace 

o nebezpečných chemických látkách prostřednictvím harmonizovaných kritérií pro klasifikaci 

a označování. Systém byl vypracovaný na úrovni OSN s cílem sladit v celosvětovém měřítku 

rozdílné poţadavky na informace na označení stejných chemických látek, které souvisí 

s fyzikální nebezpečností, nebezpečností pro zdraví a ţivotní prostředí. Kromě toho systém 

má také omezit překáţky kladené obchodováním, které vznikly v důsledku toho, ţe vţdy, 

kdyţ se nějaký výrobek vyváţel, obvykle musel být vzhledem k rozdílným kritériím 

klasifikovaný a označený rozdílným způsobem. [3] 

GHS byl transformován do nařízení CLP, které vychází ze zkušeností se směrnicemi 

67/548/EHS (směrnice pro nebezpečné látky: DSD - Dangerous Substances Directive) 

a 1999/45/ES (směrnice pro nebezpečné přípravky: DPD - Dangerous Preparations 
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Directive) a obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí stanovená jiţ 

zmiňovaným GHS. [4] 

Nařízení svým rozsahem působnosti v co největší míře zachovává existující systém EU. 

Proto ačkoli nařízení CLP zavádí všechny třídy nebezpečnosti z GHS, nezavádí ty kategorie 

nebezpečnosti, které nejsou součástí platných právních předpisů EU, z toho důvodu nejsou do 

nařízení CLP zahrnuty ţádné z níţe uvedených kategorií nebezpečnosti GHS: 

 hořlavé kapaliny, kategorie 4, 

 akutní toxicita, kategorie 5, 

 ţíravost/dráţdivost pro kůţi, kategorie 3, 

 závaţné poškození/podráţdění očí, kategorie 2B, 

 aspirační nebezpečnost, kategorie 2 a 

 akutní toxicita pro vodní prostředí, kategorie 2 a 3. [3] 

Nařízení CLP se nevztahuje na: 

 radioaktivní látky, 

 látky a směsi, které podléhají celnímu dohledu, 

 neizolované meziprodukty, 

 látky a směsi určené pro vědecký výzkum a vývoj, 

 na leteckou, námořní, silniční, ţelezniční ani vnitrozemskou vodní přepravu 

nebezpečných věcí (s výjimkou odpadů). [5] 

Dále se toto nařízení nevztahuje na látky a směsi, které jsou v konečném stavu a určeny 

konečnému spotřebiteli jako léčivé a veterinární léčivé přípravky, kosmetické prostředky, 

zdravotnické prostředky, které jsou invazivní nebo se pouţívají v přímém fyzickém styku 

s lidským tělem, potraviny nebo krmiva. [5] 

Nařízení CLP však zavádí zvláštní pravidla, která nejsou obsaţena v systému GHS: 

 pravidla pro látky a směsi v malých obalech, 

 doplňující informace o nebezpečnosti formou EUH vět (část I přílohy II k nařízení 

CLP), 

 doplňující prvky označení pro některé směsi (část 2 přílohy II k nařízení CLP), 

 pravidla pro opatření látek a směsí uzávěry odolnými proti otevření dětmi, 

 pravidla pro opatření látek a směsí hmatatelnými výstrahami (část 3 přílohy II nařízení 

CLP). [6] 
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Z tohoto vyplývá, ţe nařízení CLP není doslovný překlad systému GHS, ale je postaven 

tak, aby doplňoval nařízení REACH v klasifikaci, označování a balení chemických látek 

a směsí. Do praxe bude implementován postupně, neboť jeho zavádění je náročné. 
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2 Nařízení CLP 

Právní předpisy EU pro klasifikaci, označování a balení mají zabezpečit vysokou 

úroveň ochrany lidského zdraví a ţivotního prostředí a funkční vnitřní trh. Pro tento účel se 

stanovily kritéria platná na celém území EU, na základě kterých se určuje, zda látka nebo 

směs, která se vyrábí v rámci evropského trhu nebo se na něj dováţí, má vlastnosti, které by 

mohly poškozovat lidské zdraví nebo ţivotní prostředí. Pokud látka nebo směs splňuje tato 

tzv. „klasifikační kritéria―, tj. jestliţe má určité nebezpečné vlastnosti, musí se klasifikovat 

v souladu s kritérii, např. ve třídě akutní toxicity nebo hořlavosti. Dodavatelé musí potom 

informovat o identifikovaných nebezpečných vlastnostech těchto látek nebo směsí své 

odběratele, včetně spotřebitelů. [3] 

Nová evropská politika chemických látek je zaloţena na systému registrace chemických 

látek, hodnocení jejich nebezpečných vlastností, omezování, uvádění na trh a pouţívání 

některých nebezpečných látek, směsí a předmětů a jejich povolování, regulovaném nařízením 

REACH, a na globálně harmonizovaném systému klasifikace, balení a značení chemických 

látek a směsí, k jehoţ provedení je vydáno nařízení CLP. [7] 

Do roku 2006 systém EU pro klasifikaci a označování chemických látek byl stanoven 

ve třech hlavních nástrojích: 

 směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS), 

 směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES), 

 směrnice o bezpečnostních listech (91/155/EHS). 

Tyto směrnice sledovaly cíle vnitřního trhu, tj. vytvoření jednotného trhu s chemickými 

látkami. Směrnice byly zaloţeny na vysoké úrovni ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany 

ţivotního prostředí a ochrany spotřebitele. [8] 

První dvě směrnice stanovovaly pravidla pro klasifikaci, balení a označování 

nebezpečných látek a přípravků. Směrnice o bezpečnostních listech zajišťovala, aby 

dodavatelé látek a přípravků poskytovali informace o rizicích spojených s jejich chemickými 

látkami a bezpečnostní pokyny pro profesionální odběratele. Tato ustanovení byla převzata do 

nařízení REACH. [8] 

Nové nařízení CLP, které vychází z GHS a vstoupilo v platnost 20. 1. 2009 nahrazuje 

směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. 6. 1967 o sbliţování právních a správních předpisů 

týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a směrnici Evropského 
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parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. 5. 1999 o sbliţování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků. Mělo 

by zachovat celkovou stávající úroveň ochrany lidského zdraví a ţivotního prostředí, kterou 

zajišťují uvedené směrnice. [8] 

V současné době právní předpisy EU pro klasifikaci, označování a balení jsou: 

zmiňovaná směrnice pro nebezpečné látky, zmiňovaná směrnice pro nebezpečné přípravky 

a nové nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP), které nabylo platnosti 20. 1. 2009. 

CLP znamená:  

Classification Klasifikace 

Labelling Označování 

Packaging Balení 

Celý text nařízení CLP můţeme najít na webových stránkách Ministerstva průmyslu 

a obchodu včetně dalšího nařízení (ES) č. 790/2009, kterým se pro účely přizpůsobení 

vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. [6] 

I kdyţ je zavádění náročné přináší sebou i značné výhody. 

Výhody pro společnost: 

 bezpečnější pracovní prostředí a zlepšení vztahů se zaměstnavateli, 

 zvýšení efektivnosti a sníţení nákladů na dodrţování bezpečnostních předpisů, 

 rozšíření vyuţití vzdělávacích programů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, 

 sníţení nákladů v důsledku menšího počtu nehod, 

 lepší firemní image a důvěryhodnost. [9] 

Výhody pro stát: 

 méně nehod a mimořádných událostí způsobených chemickými látkami, 

 niţší náklady na zdravotní péči, 

 zvýšená ochrana pracovníků a veřejnosti před chemickými riziky. [9] 

Výhody pro pracovníky a veřejnost: 

 zvýšená bezpečnost: 

 zjednodušená komunikace při chemickém nebezpečí, 

 dodrţování postupů při bezpečné manipulaci a uţívání, 

 větší vědomí o nebezpečí: 

 bezpečnější pouţívání chemických látek jak na pracovišti tak v domácnosti. [9] 
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3 Nejdůležitější prvky nařízení CLP [10] 

Pojmy a definice pouţité v tomto nařízení by měly být v souladu s pojmy a definicemi 

uvedenými v nařízení REACH, s pojmy a definicemi uvedenými v pravidlech přepravy 

(dohoda ADR) a s definicemi stanovenými v rámci GHS na úrovni OSN, aby byl v kontextu 

celosvětového obchodu při pouţívání právních předpisů týkajících se chemický ch látek 

zajištěn co největší soulad evropského společenství. Definice nejpotřebnějších pojmů jsou 

uvedeny dále . 

Třída nebezpečnosti  

 povaha fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví nebo nebezpečnosti pro 

ţivotní prostředí. 

Kategorie nebezpečnosti  

 rozdělení kritérií v rámci kaţdé třídy nebezpečnosti s upřesněním závaţnosti 

nebezpečnosti. 

Výstraţný symbol nebezpečnosti 

 sloţené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například 

orámování, vzor pozadí nebo barvu, jeţ mají sdělovat specifické informace o daném 

druhu nebezpečnosti. 

Signální slovo 

 slovo označující příslušnou úroveň závaţnosti nebezpečnosti za účelem varování 

čtenáře před moţným nebezpečím. 

Nebezpečí  

 signální slovo označující závaţnější kategorie nebezpečnosti. 

Varování  

 signální slovo označující méně závaţné kategorie nebezpečnosti. 

Standardní věta o nebezpečnosti  

 věta přiřazená dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu 

nebezpečnosti dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně 

nebezpečnosti. 
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Pokyny pro bezpečné zacházení  

 věta popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo 

prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo 

směsi v důsledku jejího pouţívání nebo odstraňování. 

Látka  

 chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním 

procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech 

nečistot vznikajících v pouţitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, 

která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího sloţení. 

Směs  

 směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek. 

Pojem „směs― vymezený v tomto nařízení by měl mít tentýţ význam jako pojem „přípravek― 

pouţívaný v předešlých právních předpisech Společenství. 

Obal  

 jedna nebo více schránek a veškeré další součásti nebo materiály nezbytné k tomu, aby 

schránky plnily funkci obalu a další bezpečnostní funkce. 

3.1 Třídy nebezpečnosti  

CPL rozlišuje tyto druhy nebezpečnosti: 

 fyzikální nebezpečí, 

 nebezpečí pro zdraví, 

 nebezpečí pro ţivotní prostředí, 

 doplňková třída nebezpečnosti (pro ozónovou vrstvu). 

3.1.1 Třídy nebezpečnosti – pro fyzikální nebezpečí 

Dle nařízení CLP dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních vlastností. Toto 

rozšíření nastalo z důvodů přiblíţení k současnému předpisu pro ADR (Evropská dohoda 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). [5] 

Nyní existují skupiny nebezpečnosti – výbušná, oxidující, extrémně hořlavá, vysoce hořlavá, 

hořlavá.  
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Pro lepší orientaci uvádím porovnávací tabulku 3.1. 

Tabulka 3.1 Orientační tabulka tříd a vlastností pro fyzikální nebezpečnost 

Třídy nebezpečnosti nově podle nařízení CLP Nebezpečné vlastnosti stávající podle zákona 

č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(DSD, DPD) 

 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+směsi  
 Látky+směsi, které při styku s vodou 

uvolňují hořlavé plyny 
 Oxidující kapaliny 
 Oxidující tuhé látky 
 Organické peroxidy 
 Látky a směsi korozívní pro kovy 

 výbušný 
 oxidující  
 extrémně hořlavý 
 vysoce hořlavý 
 hořlavý  

 

Výbušniny 

Patří zde výbušné látky a směsi, výbušné předměty, vyjma zařízení obsahující výbušné látky 

nebo směsi v takovém mnoţství či takové povahy, ţe jejich mimovolné či náhodné zapálení 

nebo vznícení nezpůsobí ţádné vnější účinky mimo zařízení. 

Látky, směsi a předměty této třídy jsou klasifikovány jako nestabilní výbušina na základě 

vývojového diagramu uvedeného v příloze 1. Pokud látky a směsi nespadají do klasifikace 

nestabilní výbušniny, potom se podle typu nebezpečí, který představují, zařadí do jedné z šesti 

podtříd dle diagramu uvedeného v příloze 2:  

1.1 podtřída látky, směsi a předměty s nebezpečím masivního výbuchu (masivní výbuch 

je výbuch, který postihuje téměř celé mnoţství prakticky okamţitě), 

1.2 podtřída látky, směsi a předměty s nebezpečím zasaţení částicemi, ne však 

s nebezpečím masivního výbuchu, 

1.3 podtřída látky, směsi a předměty s nebezpečím poţáru a s menším nebezpečím 

tlakové vlny nebo zasaţení částicemi, popřípadě obojího, avšak bez nebezpečí 

masivního výbuchu, 

a. které při hoření vykazují významné tepelné záření nebo 

b. které hoří postupně tak, ţe vykazují malé účinky tlakové vlny nebo zasaţení 

částicemi nebo oba tyto účinky, 
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1.4 podtřída látky, směsi a předměty, které nepředstavují ţádné významné nebezpečí: 

látky, směsi a předměty, které představují pouze malé nebezpečí v případě záţehu 

nebo vznícení. Účinky jsou převáţně omezeny na balení a nepředpokládá se rozlet 

úlomků větších rozměrů nebo větší ohroţení okolí. Vnější poţár nezpůsobí prakticky 

současný výbuch téměř celého obsahu balení, 

1.5 podtřída velmi necitlivé látky nebo směsi s nebezpečím masivního výbuchu: látky 

a směsi s nebezpečím masivního výbuchu, které jsou však natolik necitlivé, ţe za 

běţných podmínek existuje pouze velmi malá pravděpodobnost vznícení nebo změny 

hoření na výbuch, 

1.6 podtřída 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 poţáru. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). 

Hořlavé plyny 

Plyn nebo plynná směs, který má se vzduchem rozmezí hořlavosti při teplotě 20 
o
C 

a standardním tlaku 101,3 kPa. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie hořlavých plynů uvádím 

v tabulce 3.2.  

Tabulka 3.2 Kritéria pro hořlavé plyny 

Kategorie Kritéria 

1. Plyny, které při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa: 

a) ve směsi o nejvýše 13 obj. % plynu se vzduchem jsou hořlavé, nebo 

b) bez ohledu na dolní mez výbušnosti dosahují oblasti výbušnosti se vzduchem nejméně 12 –

 ti % bodů 

2. Plyny jiné neţ kategorie 1, které mají při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa 

rozmezí hořlavosti při smíchání se vzduchem. 

Hořlavé aerosoly  

Aerosoly se pro účely klasifikace povaţují za hořlavé, pokud obsahují sloţku, která 

je klasifikována jako hořlavá podle kritérií: 

 kapaliny s bodem vzplanutí  ≤ 93 
o
C, 

 hořlavé plyny, 

 hořlavé tuhé látky. 
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Kategorie hořlavých plynů uvádím v tabulce 3.3. 

Tabulka 3.3 Kritéria pro hořlavé aerosoly 

Kategorie Kritéria 

1. obsahuje ≥  85 % hořlavých sloţek a chemické spalné teplo je ≥ 30 kJ/g, nebo 

a) u rozprašovaných aerosolů, dojde ke vznícení ve vzdálenosti ≥ 75 cm, nebo 

b) u pěnových aerosolů, při zkoušce hořlavosti pěny 

- výška plamene je ≥ 20 cm a doba trvání ≥ 2 s, nebo 

- výška plamene je ≥ 4 cm a doba trvání ≥ 7 s 

 

2. obsahuje > 1 % hořlavých sloţek, nebo spalné teplo je ≥20 kJ/g, a  

a) u rozprašovaných aerosolů, dojde ke vznícení ve vzdálenosti ≥ 15 cm, nebo při zkoušce vznícení 

v uzavřeném prostoru 

- časový ekvivalent je 300 s/m3, nebo 

b) u pěnových aerosolů při zkoušce hořlavosti pěny je výška plamene  ≥ 4 cm a doba trvání ≥ 2 s 

a nesplňuje kriteria pro kategorii 1 

Oxidující plyny 

Plyn nebo plynná směs, které mohou obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit 

hoření jiných látek účinněji neţ vzduch, tedy čistý plyn nebo plynná směs s oxidační 

schopností vyšší neţ 23,5 %. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie pro oxidující plyny uvádím 

v tabulce 3.4. 

Tabulka 3.4 Kritéria pro oxidující plyny 

Kategorie Kritéria 

1. Plyn, který může obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných  látek 

účinněji než vzduch. 

Plyny pod tlakem 

Plyny nacházející se v nádobě při tlaku nejméně 200 kPa nebo zkapalněné plyny nebo 

zkapalněné zchlazené plyny. 

Skupiny jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5 Kritéria pro plyny pod tlakem 

Skupiny Kritéria 
Stlačený plyn Plyn, který je v nádobě pod tlakem (v plynném stavu)́ při teplotě –50

 o
C; včetně 

všech plynů s kritickou teplotou ≤ –50 
o
C. 

Zkapalněný plyn Plyn, který je v nádobě pod tlakem částečně kapalný při teplotách vyšších 

neţ –50 
o
C. Rozlišuje se mezi 

i) zkapalněným plynem při vysokém tlaku: plyn s kritickou teplotou mezi –50 
o
C a + 65 

o
C;  

ii) zkapalněným plynem při nízkém tlaku: plyn s kritickou teplotou nad 

+ 65 
o
C. 

Zchlazený zkapalněný plyn Plyn, který je kvůli své nízké teplotě v nádobě částečně kapalný. 
Rozpuštěný plyn Plyn, který je v nádobě pod tlakem rozpuštěn v kapalném rozpouštědle. 
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Hořlavé kapaliny 

Kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 
o
C.  

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie pro hořlavé kapaliny uvádím 

v tabulce 3.6. 

Tabulka 3.6 Kritéria pro hořlavé kapaliny 

Kategorie Kritéria 

1. Bod vzplanutí < 23 oC a počáteční bod varu ≤ 35 oC 

2. Bod vzplanutí < 23 oC a počáteční bod varu > 35 oC 

3. Bod vzplanutí ≥ 23 oC a ≤ 60 oC (1) 

(1) Plynové oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje s bodem vzplanutí ≥ 55 oC a ≤ 75 oC povaţovat za látky kategorie 3. 

Hořlavé tuhé látky 

Tuhá látka, která se snadno zapaluje nebo můţe způsobit poţár či k němu přispět třením. 

Kritéria: 

 látky nebo směsi ve formě prášku, granulí nebo pasty se klasifikují jako snadno 

zápalné tuhé látky, je-li doba hoření kratší neţ 45 sekund či je-li rychlost hoření vyšší 

neţ 2,2 mm/s, 

 prášky kovů nebo slitiny kovů se klasifikují jako hořlavé tuhé látky , pokud je lze 

zapálit a reakce se rozšíří na celý vzorek za dobu 10 minut nebo kratší dobu, 

 hořlavá tuhá látka se zařadí do jedné ze dvou kategorií této třídy uvedené v tabulce 3.7 

pomocí metody N.1 popsané v nařízení CLP. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). 

Tabulka 3.7 Kritéria pro hořlavé tuhé látky 

Kategorie Kritéria 

1. Zkouška rychlosti hoření 

Látky a směsi jiné neţ kovové prášky: 

a) navlhčená zóna poţár nezastaví a 

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

Kovové prášky 

Doba hoření ≤ 5 minut 

2. Zkouška rychlosti hoření 

Látky a směsi jiné neţ kovové prášky: 

a) navlhčená zóna zastaví hoření 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 



22 

Samovolně reagující látky a směsi 

Teplotně nestálá kapalná nebo tuhá látka nebo směs náchylná k silně exotermickému rozkladu 

i bez přístupu kyslíku (vzduchu). Tato definice vylučuje látky a směsi klasifikované jako 

výbušniny, organické peroxidy nebo oxidující látky a směsi. 

Samovolně reagující látky a směsi se zařadí do jedné ze sedmi kategorií „typů A aţ G― podle 

těchto zásad: 

a) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs, která můţe ve svém obalu detonovat 

nebo rychle deflagrovat, se definuje jako samovolně reagující látka TYPU A, 

b) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs mající výbušné vlastnosti, která ve svém 

obalu nedetonuje ani rychle nedeflagruje, je však v tomto obalu náchylná k explozi, se 

definuje jako samovolně reagující látka TYPU B, 

c) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs mající výbušné vlastnosti, pokud látka 

nebo směs ve svém obalu nemůţe detonovat nebo rychle deflagrovat ani nemůţe dojít 

k explozi, se definuje jako samovolně reagující látka TYPU C, 

d) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs, která při laboratorních zkouškách: 

o částečně detonuje, nedeflagruje rychle a nevykazuje ţádnou prudkou reakci při 

zahřátí v uzavřeném obalu nebo 

o vůbec nedetonuje, deflagruje pomalu a nevykazuje ţádnou prudkou reakci při 

zahřátí v uzavřeném obalu nebo 

o vůbec nedetonuje ani nedeflagruje a vykazuje střední reakci při zahřátí 

v uzavřeném obalu, 

se definuje jako samovolně reagující látka TYPU D, 

e) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs, která při laboratorních zkouškách vůbec 

nedetonuje ani nedeflagruje a vykazuje malou nebo ţádnou reakci při zahřátí 

v uzavřeném obalu, se definuje jako samovolně reagující látka TYPU E, 

f) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs, která při laboratorních zkouškách vůbec 

nedetonuje ve stavu kavitace ani nedeflagruje a vykazuje pouze malou nebo ţádnou 

reakci při zahřátí v uzavřeném obalu nebo malou či ţádnou výbušnou energii, se 

definuje jako samovolně reagující látka TYPU F, 

g) jakákoli samovolně reagující látka nebo směs, která při laboratorních zkouškách vůbec 

nedetonuje ve stavu kavitace ani nedeflagruje a nevykazuje ţádnou reakci při zahřátí 

v uzavřeném obalu ani výbušnou energii, pokud je teplotně stálá (teplota 

samourychlujícího se rozkladu je 60 
o
C aţ 75 

o
C pro balení o hmotnosti 50 kg), 

a u kapalných směsí se k znecitlivění pouţívá ředidlo s bodem varu nejméně 150 
o
C, 
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se definuje jako samovolně reagující látka TYPU G. Není-li směs teplotně stálá nebo 

pouţívá-li se k znecitlivění ředidlo s bodem varu niţším neţ 150 
o
C, směs se definuje 

jako samovolně reagující látka TYPU F. 

Postup klasifikace uvádím v příloze 3. 

Samozápalné kapaliny 

Kapalná látka nebo směs, která se při styku se vzduchem i v malých mnoţstvích zapálí do pěti 

minut.  

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorii samozápalných kapalin uvádím 

v tabulce 3.8. 

Tabulka 3.8 Kritéria pro samozápalné kapaliny 

Kategorie Kritéria 

1. Kapalina se po nanesení na inertní nosič a po vystavení kontaktu se vzduchem zapálí do 

5 minut nebo zapálí či zuhelní filtrační papír po kontaktu se vzduchem do 5 minut. 

Samozápalné tuhé látky 

Tuhá látka nebo směs, která se při styku se vzduchem i v malých mnoţstvích zapálí do pěti 

minut.  

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorii samozápalných tuhých látek 

uvádím v tabulce 3.9. 

Tabulka 3.9 Kritéria pro samozápalné tuhé látky 

Kategorie Kritéria 

1. Tuhá látka se zapálí do 5 minut po kontaktu se vzduchem. 

Samozahřívající se látky a směsi 

Kapalná nebo tuhá látka nebo směs jiná neţ samozápalná kapalina nebo tuhá látka, která je při 

reakci se vzduchem a bez dodání energie schopna se samozahřívat, tato látka nebo směs se liší 

od samozápalné kapaliny nebo tuhé látky tím, ţe se zapaluje pouze ve velkém mnoţství 

(kilogramy) a po dlouhé době (hodiny nebo dny). 
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Kategorie samozahřívajících se látek a směsí uvádím v tabulce 3.10. Logika rozhodování při 

klasifikaci je uvedena v příloze 4. 

Tabulka 3.10 Kritéria pro samozahřívající se látky a směsi 

Kategorie Kritéria 

1. Je získán pozitivní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně 25 mm při 

teplotě 140 oC 

2. a) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm 

při teplotě 140 oC a negativní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně 

100 mm při teplotě 120 oC a daná látka nebo směs má být balena  v baleních o objemu větším 

neţ 3 m3; nebo 

b) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně 100 mm 

při teplotě 140 oC, negativní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně 

25 mm při teplotě 140 oC a pozitivní výsledek při zkoušce s  pouţitím vzorku tvaru krychle o 

straně 100 mm při teplotě 120 oC a daná látka nebo směs má být balena v baleních o objemu 

větším neţ 450 litrů; nebo 

c) je získán pozitivní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru krychle o straně  100 mm 

při teplotě 140 oC, negativní výsledek při zkoušce s pouţitím vzorku tvaru  krychle o straně 

25 mm při teplotě 140 oC a pozitivní výsledek při zkoušce  s pouţitím vzorku tvaru krychle 

o straně 100 mm při teplotě 100 oC. 

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny 

Tuhá nebo kapalná látka nebo směs, která je při vzájemném působení s vodou náchylná 

k tomu stát se samozápalnou nebo uvolňovat hořlavé plyny v nebezpečném mnoţství. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie látek a směsí, které při styku 

s vodou uvolňují hořlavé plyny uvádím v tabulce 3.11. 

Tabulka 3.11 Kritéria pro látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé  

Kategorie Kritéria 

1. Jakákoliv látka nebo směs, která prudce reaguje s vodou při pokojové teplotě a vyvine 

samovznětlivý plyn nebo která snadno reaguje s vodou při teplotách okolí tak , ţe rychlost 

vývinu hořlavého plynu je nejméně rovna 10 litrům na kilogram látky za minutu. 

2. Jakákoliv látka nebo směs, která snadno reaguje s vodou při pokojové teplotě tak, ţe 

maximální rychlost vývinu hořlavého plynu je nejméně rovna 20 litrům na kilogram látky za 

hodinu, a která nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1. 

3. Jakákoliv látka nebo směs, která pomalu reaguje s vodou při pokojové teplotě tak, ţe 

maximální rychlost vývinu hořlavého plynu je nejméně rovna 1 litru na kilogram látky za 

hodinu, a která nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorie 1 ani 2. 

Oxidující kapaliny 

Látka nebo směs, která ačkoli sama není nutně vznětlivá, můţe obecně poskytováním kyslíku 

způsobit nebo podpořit hoření jiných látek. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID).  
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Kategorie oxidujících kapalin uvádím v tabulce 3.12. 

Tabulka 3.12 Kritéria pro oxidující kapaliny 

Kategorie Kritéria 

1. Jakákoli látka nebo směs, jestliţe 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 neţ v případě směsi 50 % 

kyseliny chloristé a celulózy v hmotnostním poměru 1:1. 

2. Jakákoli látka nebo směs, jestliţe zkoušená směs látky (nebo směsi) a celulózy 

v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje průměrnou dobu nárůstu tlaku stejnou nebo kratší neţ 

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. 

3. Jakákoli látka nebo směs, jestliţe zkoušená směs látky (nebo směsi) a celulózy 

v hmotnostním poměru 1:1 vykazuje průměrnou dobu nárůstu tlaku stejnou nebo kratší neţ 

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, můţe obecně poskytováním 

kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek. 

Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní 

ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie oxidujících tuhých látek uvádím 

v tabulce 3.13. 

Tabulka 3.13 Kritéria pro oxidující tuhé látky 

Kategorie Kritéria 

1. Jakákoli látka nebo směs, která ve směsi s celulózou v hmotnostním poměru 4:1 nebo 1:1 

vykazuje kratší průměrnou dobu hoření, neţ je průměrná doba hoření směsi bromičnanu 

draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:2. 

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, neţ je průměrná doba hoření směsi 

bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 2:3, a nesplňuje kritéria pro 

zařazení do kategorie 1. 

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, neţ je průměrná doba hoření směsi 

bromičnanu draselného s celulózou v hmotnostním poměru 3:7, a nesplňuje kritéria pro 

zařazení do kategorie 1 ani 2. 

Organické peroxidy 

Kapalná nebo tuhá organická látka, která obsahuje dvojmocnou skupinu -O-O- a kterou lze 

povaţovat za derivát peroxidu vodíku, v němţ jsou jeden nebo oba atomy vodíku nahrazeny 

organickými radikály. Pojem organické peroxidy zahrnuje směsi organických peroxidů 

(přípravky), které obsahují nejméně jeden organický peroxid. Organické peroxidy jsou 

tepelně nestálé látky nebo směsi, které se mohou exotermicky rozloţit. Mimoto mohou mít 

jednu či několik těchto vlastností: 

 mohou se rozkládat výbušným způsobem, 

 hoří rychle, 

 jsou citlivé na náraz nebo tření, 

 reagují nebezpečně s jinými látkami. 
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Organické peroxidy se zařadí do jedné ze sedmi kategorií „typů A aţ G― této třídy podle 

těchto zásad: 

a) jakýkoli organický peroxid, který ve svém balení můţe detonovat nebo rychle 

deflagrovat, se definuje jako organický peroxid TYPU A, 

b) jakýkoli organický peroxid , který má výbušné vlastnosti a který ve svém balení 

nedetonuje ani rychle nedeflagruje, je však v tomto balení náchylný k explozi, 

se definuje jako organický peroxid TYPU B, 

c) jakýkoli organický peroxid, který má výbušné vlastnosti, pokud látka nebo směs 

v balení nemůţe detonovat nebo rychle deflagrovat ani nemůţe dojít k explozi, 

se definuje jako organický peroxid TYPU C, 

d) jakýkoli organický peroxid, který při laboratorní zkoušce 

o částečně detonuje, nedeflagruje rychle a nevykazuje ţádnou prudkou reakci při 

zahřátí v uzavřeném obalu nebo 

o vůbec nedetonuje, deflagruje pomalu a nevykazuje ţádnou prudkou reakci při 

zahřátí v uzavřeném obalu nebo 

o vůbec nedetonuje ani nedeflagruje a reaguje středeční reakci při zahřátí 

v uzavřeném obalu, se definuje jako organický peroxid TYPU D, 

e) jakýkoli organický peroxid, který při laboratorní zkoušce vůbec nedetonuje ani 

nedeflagruje a nereaguje nebo téměř reaguje v uzavřeném obalu, se definuje jako 

organický peroxid TYPU E, 

f) jakýkoli organický peroxid, který při laboratorní zkoušce vůbec nedetonuje ve stavu 

kavitace ani nedeflagruje a vykazuje pouze malou nebo ţádnou reakci při zahřátí 

v uzavřeném obalu a malou nebo ţádnou výbušnou energii, se definuje jako organický 

peroxid TYPU F, 

g) jakýkoli organický peroxid, který při laboratorní zkoušce vůbec nedetonuje ve stavu 

kavitace ani nedeflagruje a nevykazuje ţádnou reakci při zahřátí v uzavřeném obalu 

ani ţádnou výbušnou energii, za předpokladu, ţe je teplotně stálý, tj. teplota 

samourychlujícího se rozkladu je 60 
o
C nebo vyšší pro balení o hmotnosti 50 kg, 

a u kapalných směsí se k znecitlivění pouţívá ředidlo s bodem varu nejméně 150 
o
C, 

se definuje jako organický peroxid TYPU G. Není-li organický peroxid teplotně stálý 

nebo pouţívá-li se k znecitlivění ředidlo s bodem varu niţším neţ 150 
o
C, organický 

peroxid se definuje jako organický peroxid TYPU F. 

Postup klasifikace je uveden v příloze 5. Uvedené třídění a zkušební metody byly převzaty 

z dohody ADR (Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečného zboţí - RID). 
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Látky a směsi korozívní pro kovy 

Látka nebo směs, která můţe chemickým působením poškodit či dokonce zničit kovy. 

Kategorie látek a směsí korozivní pro kovy je uvedena v tabulce 3.14. 

Tabulka 3.14 Kritéria pro látky a směsi korozivní pro kovy 

Kategorie Kritéria 

1. Rychlost koroze buď na ocelovém, nebo hliníkovém povrchu překračující 6,25 mm ročně  při 

zkušební teplotě 55 oC při zkouškách na obou materiálech. 

3.1.2 Třídy nebezpečnosti pro zdraví  

Nyní existují skupiny nebezpečnosti – vysoce toxická, toxická, zdraví škodlivá, ţíravá, 

dráţdivá, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci. Pro lepší orientaci 

zde také uvádím porovnávací tabulku 3.15. 

Tabulka 3.15 Orientační tabulka tříd a vlastností nebezpečnosti pro zdraví 

Třídy nebezpečnosti nově podle nařízení CLP Nebezpečné vlastnosti stávající podle zákona 

č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(DSD, DPD) 

 Akutní toxicita 

 Ţíravost/dráţdivost pro kůţi  

 Váţné poškození očí / podráţdění očí  

 Senzibilizace dýchacích cest nebo kůţe  

 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     

 vysoce toxický 

 toxický 

 zdraví škodlivý  

 ţíravý, dráţdivý  

 senzibilizující  

 karcinogenní  

 mutagenní  

 toxický pro reprodukci   

Akutní toxicita 

Nepříznivé účinky, k nimţ dojde po orální nebo dermální aplikaci jedné dávky látky nebo 

směsi či více násobných dávek podaných během 24 hodin nebo po inhalační expozici po dobu 

4 hodin. 

Dělíme ji na: 

 akutní orální toxicitu, 

 akutní dermální toxicitu, 

 akutní inhalační toxicitu. 

Kategorie akutní toxicity uvádím v tabulce 3.16. 
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Přístup ke klasifikaci směsi pro akutní toxicitu je uveden v příloze 6. U směsí je nezbytné 

získat informace, které umoţňují pouţít pro účely klasifikace kritéria pro směs. Postup 

klasifikace u akutní toxicity je stupňovitý a závisí na mnoţství dostupných údajů o samotné 

směsi a o jejích sloţkách. V této třídě jsou dále definovány tyto výrazy: 

 prach – tuhé látky nebo směsi suspendované v plynu (obvykle vzduch), 

 mlha – kapky látky nebo směsi suspendované v plynu (obvykle vzduch), 

 pára – plynná forma látky nebo směsi uvolněná z kapaliny nebo látky. 

Tabulka 3.16 Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu 

Cesta expozice Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 
Orální (mg/kg 

tělesné hmotnosti) ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2000 

Dermální (mg/kg 

tělesné hmotnosti) ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 1000 1000 < ATE ≤ 2000 

Plyny (ppmV ) (1) ATE ≤ 100  500 < ATE ≤ 2500 2500 < ATE ≤ 20 000 

Páry (mg/l) ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2,0 2,0 < ATE ≤ 10,0 10,0 < ATE ≤ 20,0 

Prach a mlha (mg/l) ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 1,0 1,0 < ATE ≤ 5,0 

(1) Koncentrace plynů se vyjadřují v částicích na milion a na objem (ppmV). 

Ţíravost/dráţdivost pro kůţi 

Vyvolání nevratného poškození kůţe, totiţ viditelné nekrózy pokoţky zasahující do škáry, 

po působení zkoušené látky po dobu aţ 4 hodin. Pro ţíravost jsou typické vředy, krvácení, 

krvavé strupy a na konci 14 denního pozorování změna zabarvení v důsledku zblednutí kůţe, 

místa postiţená alopecií a jizvy. K posouzení podezřelých lézí se uváţí histopatologie. 

Uvedené třídění pro ţíravost byly převzaty z dohody ADR (Řád pro mezinárodní ţelezniční 

přepravu nebezpečného zboţí - RID). Kategorie ţíravosti/dráţdivosti pro kůţi uvádím 

v tabulce 3.17 a 3.18. 

Tabulka 3.17 Kategorie a podkategorie pro žíravost pro kůži 

  Ţíravý u > 1 ze 3 zvířat 

 Podkategorie ţíravosti Expozice Pozorování 

Kategorie 1: ţíravý 1A < 3 minuty < 1 hodina 

1B > 3 minuty – ≤ 1 hodina ≤ 14 dnů 

1C > 1 hodina – ≤ 4 hodiny ≤ 14 dnů 

Tabulka 3.18 Kategorie dráždivosti pro kůži 

Kategorie Kritéria 
Kategorie 2: dráţdivý 1) průměrné skóre ≥ 2,3 – ≤ 4,0 u tvorby erytémů/krust nebo edémů u nejméně dvou ze tří 

zkušebních zvířat po 24, 48 a 72 hodinách po odstranění plátku s testovanou látkou nebo, 

jsou-li odezvy opoţděné, po třech po sobě jdoucích dnech po objevení se koţních reakcí; 

nebo 

2) zánět, který přetrvává do konce období pozorování v délce obvykle 14 dnů u nejméně 

dvou zvířat, s přihlédnutím zejména k alopecii (ohraničená oblast), 

hyperkeratóze,hyperplazii a šupinatění; nebo 

3) v některých případech, je-li zřetelná kolísavost odezev u zvířat, s velmi jednoznačnými 

pozitivními účinky souvisejícími s expozicí látce u jednoho zvířete, které jsou však menší 

neţ podle výše uvedených kritérií. 
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Váţné poškození očí / podráţdění očí 

Vyvolání poškození oční tkáně nebo zhoršení vidění po aplikaci zkoušené látky na povrch 

oka, které není plně vratné do 21 dnů po aplikaci. 

Kategorie pro tuto třídu nebezpečnosti uvádím v tabulce 3.19 a 3.20. 

Tabulka 3.19 Kategorie pro nevratné účinky na oči 

Kategorie Kritéria 

Nevratné účinky na oči 

(kategorie 1) 

Pokud látka při aplikaci do oka zvířete vyvolává: 

— přinejmenším u jednoho zvířete účinky na rohovku, duhovku nebo spojivky, u nichţ se 

nepředpokládá, ţe jsou vratné, nebo u nichţ nedošlo k plnému navracení během doby 

pozorování obvykle v délce 21 dnů; nebo 

— přinejmenším u dvou ze tří zkušebních zvířat pozitivní odezvu v podobě: 

— zakalení rohovky ≥ 3 nebo 

— iritidy > 1,5 

vypočtenou jako průměrné skóre po 24, 48 a 72 hodinách po aplikaci zkoušené látky. 

Tabulka 3.20 Kategorie pro vratné účinky na oči 

Kategorie Kritéria 

Dráţdivý pro oči 

(kategorie 2) 

Pokud při aplikaci do oka zvířete látka vyvolává přinejmenším u dvou ze tří zkušebních 

zvířat pozitivní odezvu v podobě: 

— zakalení rohovky ≥ 1 nebo 

— iritidy ≥ 1, nebo 

— zarudnutí spojivek > 2 nebo 

— edému spojivek (chemosis) > 2, 

— vypočtenou jako průměrné skóre po 24, 48 a 72 hodinách po aplikaci zkoušené látky, 

která je plně vratná v období pozorování v délce 21 dnů. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůţe 

Látkou senzibilizující dýchací cesty (kůţi) se rozumí látka, která po vdechování vyvolává 

přecitlivělost dýchacích (která po styku s kůţí vyvolává alergickou odpověď). 

Kategorie pro tuto třídu nebezpečnosti uvádím v tabulce 3.21 a 3.22. 

Tabulka 3.21 Kategorie nebezpečnosti pro látky senzibilizující dýchací cesty 

Kategorie Kritéria 

1 Látky se klasifikují jako senzibilizující dýchací cesty (kategorie 1) podle těchto kritérií: 

a) jsou-li k dispozici důkazy, ţe látka nebo směs můţe u lidí vyvolat specifickou respirační 

přecitlivělost, nebo 

b) jsou-li k dispozici pozitivní výsledky z vhodných zkoušek na zvířatech. 

Tabulka 3.22 Kategorie nebezpečnosti pro látky senzibilizující kůži  

Kategorie Kritéria 

1 Látky se klasifikují jako senzibilizující kůţi (kategorie 1) podle těchto kritérií: 

i) existují-li důkazy u člověka, ţe látka je schopna při styku s kůţí vyvolat senzibilizaci u 

podstatného počtu osob; nebo 

ii) jsou-li k dispozici pozitivní výsledky ze vhodných zkoušek na zvířatech 
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Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 

Mutagenita v zárodečných buňkách 

Trvalá změna mnoţství nebo struktury genetického materiálu v buňce. Pojem „mutace― 

se vztahuje jak na dědičné genetické změny, které se mohou projevit na fenotypické úrovni, 

tak na změny DNA, jsou-li známy (včetně specifických změn párů bází a translokace 

chromozomů). 

Kategorie mutagenity v zárodečných buňkách uvádím v tabulce 3.23. 

Tabulka 3.23 Kategorie nebezpečnosti pro mutageny (látky) zárodečných buněk 

Kategorie Kritéria 

1. Látky, o nichţ je známo, ţe vyvolávají dědičné mutace, nebo na něţ je nutno pohlíţet, 

jako kdyby vyvolávaly dědičné mutace v lidských zárodečných buňkách. 

Látky, o nichţ je známo, ţe vyvolávají dědičné změny v lidských zárodečných 

buňkách. 

1A Zařazení do kategorie 1A se zakládá na pozitivních důkazech z epidemiologických 

studií u člověka. 

Látky, na něţ je nutno pohlíţet, jako kdyby vyvolávaly dědičné mutace v lidských 

zárodečných buňkách. 

1B Zařazení do kategorie 1B se zakládá na 

— pozitivním výsledku (výsledcích) zkoušek in vivo týkajících se mutagenity 

v zárodečných buňkách u savců; nebo 

— pozitivním výsledku (výsledcích) zkoušek in vivo týkajících se mutagenity v somatických 

buňkách u savců ve spojení s určitými důkazy, ţe látka můţe vyvolat mutace zárodečných 

buněk. Tyto podpůrné důkazy je moţné odvodit ze zkoušek mutagenity/genotoxicity v 

zárodečných buňkách in vivo nebo prokázáním schopnosti látky nebo jejích metabolitů zasahovat 

genetický materiál zárodečných buněk; nebo 

— pozitivních výsledcích zkoušek prokazujících mutagenní účinky v lidských zárodečných 

buňkách, aniţ by byl prokázán přenos na potomstvo; např. Větší výskyt aneuploidie v 

zárodečných buňkách u exponovaných lidí. 

2. Látky, které vyvolávají u člověka obavy vzhledem k tomu, ţe mohou vyvolat dědičné 

mutace v lidských zárodečných buňkách. 

Zařazení do kategorie 2 se zakládá na pozitivních důkazech získaných z experimentů u savců 

nebo v některých případech z experimentů in vitro získaných ze 

— zkoušek in vivo týkajících se mutagenity v somatických buňkách savců nebo 

— jiných zkoušek in vivo týkajících se genotoxicity v somatických buňkách, které jsou doloţeny 

pozitivními výsledky ze zkoušek in vitro týkajících se mutagenity. 

Pozn.: Látky, které jsou pozitivní při zkouškách in vitro týkajících se mutagenity u savců a které 

vykazují rovněţ analogii ke známým mutagenům zárodečných buněk s ohledem na vztahy 

chemické struktury a účinku, se zařadí jako mutageny kategorie 2. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 
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Karcinogenita 

Karcinogen je látka nebo směs látek, které vyvolávají rakovinu nebo její větší výskyt. Látky, 

které vyvolaly benigní a maligní nádory v dobře provedených experimentálních studiích na 

zvířatech, se rovněţ pokládají za látky, o nichţ se předpokládá nebo u nichţ existuje 

podezření, ţe jsou lidským karcinogenem, pokud neexistují přesvědčivé důkazy, 

ţe mechanismus tvorby nádoru není pro člověka relevantní.  

Kategorie karcinogenity uvádím v tabulce 3.24. 

Tabulka 3.24 Kategorie nebezpečnosti pro karcinogeny (látky) 

Kategorie Kritéria 

1. Známé nebo pravděpodobné lidské karcinogeny 

Látka se zařadí do kategorie 1 pro karcinogenitu na základě údajů z epidemiologických studií 

nebo údajů ze zkoušek na zvířatech. Při klasifikaci látky je dále moţno rozlišovat 

1A kategorii 1A, pokud je známo, ţe má u člověka karcinogenní potenciál, a důkazy pro klasifikaci 

pocházejí především z informací o účincích na člověka, a 

1B kategorii 1B, u níţ se předpokládá, ţe má u člověka karcinogenní potenciál, přičemţ důkazy pro 

klasifikaci pocházejí především ze zkoušek na zvířatech. 

Zařazení do kategorií 1A a 1B se zakládá na průkaznosti důkazů společně s dodatečnými 

úvahami. Takovéto důkazy se mohou odvodit 

— buď ze studií u lidí, které prokazují příčinnou souvislost mezi expozicí člověka látce a 

vznikem rakoviny (známý lidský karcinogen); 

— nebo z pokusů na zvířatech, u nichţ jsou k dispozici dostatečné důkazy prokazující 

karcinogenitu u zvířat (pravděpodobný lidský karcinogen). 

2. Podezření na lidské karcinogeny 

Zařazení látky do kategorie 2 se provádí na základě důkazů získaných ze studií u člověka nebo 

na zvířatech, které však nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení látky do kategorie 1A nebo 

1B, podle průkaznosti důkazů a dodatečných úvah. Takovéto důkazy se mohou odvodit buď z 

omezených důkazů karcinogenity ve studiích u člověka, nebo z omezených důkazů 

karcinogenity ve studiích na zvířatech. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 

Toxicita pro reprodukci  

Nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých muţů a ţen, jakoţ i vývojovou 

toxicitu u potomstva. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 



32 

Kategorie toxicity pro reprodukci uvádím v tabulce 3.25 a účinky na laktaci v tabulce 3.26. 

Tabulka 3.25 Kategorie nebezpečnosti pro látky toxické pro reprodukci 

Kategorie Kritéria 

1. Látka, o níţ je známo nebo se předpokládá, ţe je toxická pro reprodukci 

u člověka. 

Látky se zařadí do kategorie 1 toxicity pro reprodukci, pokud je o nich známo, ţe vyvolávají 

nepříznivý účinek na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj u člověka, nebo pokud jsou k 

dispozici důkazy ze studií na zvířatech, pokud moţno doloţené dalšími údaji, aby bylo moţno 

předpokládat, ţe látka můţe zasahovat do reprodukce u člověka. Klasifikace látky se dále 

rozlišuje na základě toho, zda důkazy pro klasifikaci pocházejí především z informací o účincích 

na člověka (kategorie 1A), nebo z údajů ze zkoušek na zvířatech (kategorie 1B). 

1A Látka, o níţ je známo, ţe je u člověka toxická pro reprodukci. 

Zařazení látky do kategorie 1A se zakládá především na důkazech u člověka. 

1B Látka, o níţ se předpokládá, ţe je u člověka toxická pro reprodukci 

Zařazení látky do kategorie 1B se zakládá převáţně na údajích ze studií na zvířatech. Tyto údaje 

poskytují jednoznačné důkazy o nepříznivém účinku na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj 

v nepřítomnosti jiných toxických účinků, nebo v případě, ţe se objevují spolu s jinými toxickými 

účinky, se nepříznivý účinek na reprodukci nepovaţuje za sekundární nespecifický důsledek 

jiných toxických účinků. Jsou-li však k dispozici informace o mechanismu účinku, které 

vzbuzují pochybnosti o relevanci účinku na člověka, můţe být vhodnější zařazení do kategorie 2. 

2. Podezření na toxicitu pro reprodukci u člověka. 

Látky se zařadí do kategorie 2 toxicity pro reprodukci, existují-li určité důkazy u člověka nebo 

pokusných zvířat, pokud moţno doloţené jinými informacemi, o nepříznivém účinku na sexuální 

funkci a plodnost nebo na vývoj a jestliţe důkazy nejsou dostatečně přesvědčivé pro zařazení 

látky do kategorie 1. Pokud nedostatky ve studii vedou k tomu, ţe důkazy jsou méně 

přesvědčivé, mohlo by být vhodnější zařazení do kategorie 2. 

Jedná se buď o účinky pozorované v nepřítomnosti jiných toxických účinků, anebo spolu s 

jinými toxickými účinky, přičemţ se nepříznivý účinek na reprodukci nepovaţuje za sekundární 

nespecifický důsledek jiných toxických účinků. 

Tabulka 3.26 Kategorie nebezpečnosti pro účinky týkající se laktace 

ÚČINKY NA LAKTACI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM LAKTACE 
Účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace se zařazují do jediné samostatné kategorie. Je známo, ţe pro mnoho látek 

nejsou k dispozici údaje o moţném vyvolání nepříznivých účinků na potomstvo prostřednictvím laktace. Avšak látky, 

které jsou přijímány ţenami a u nichţ byla prokázána interference s laktací nebo které mohou být přítomny (včetně 

metabolitů) v mateřském mléce v mnoţství dostatečném pro to, aby vyvolaly obavy s ohledem na zdraví kojence, se 

klasifikují a označí údajem o této vlastnosti nebezpečné pro kojence. Klasifikaci lze provést na základě 

a) důkazů u člověka, které svědčí o nebezpečí pro děti v průběhu kojení; nebo 

b) výsledků jednogeneračních nebo dvougeneračních studií na zvířatech, které jednoznačně prokáţí přítomnost 

nepříznivých účinků na potomka způsobených přenosem látky do mateřského mléka nebo nepříznivý účinek na kvalitu 

mléka; nebo 

c) studií absorpce, metabolismu, distribuce a vylučování, které prokáţí pravděpodobnost, ţe látka je v mateřském mléce 

přítomna v mnoţství dosahujícím potenciálně toxické hladiny. 

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice 

Specifická, neletální toxicita pro cílové orgány vyplývající z jednorázové expozice látce nebo 

směsi. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 
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Kategorie pro tuto třídu nebezpečnosti uvádím v tabulce 3.27. 

Tabulka 3.27 Kategorie pro toxicitu pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice 

Kategorie Kritéria 

1 

Látky, které vyvolaly závaţnou toxicitu u člověka nebo o nichţ lze na základě důkazů získaných 

ze studií na pokusných zvířatech předpokládat, ţe mohou vyvolat závaţnou toxicitu u člověka po 

jednorázové expozici. 

Látky se zařadí do kategorie 1 pro toxicitu pro specifické cílové orgány (po jednorázové expozici) 

na základě 

a) spolehlivých a kvalitních důkazů získaných z případů u lidí nebo epidemiologických 

studií; nebo 

b) pozorování získaných z vhodných studií na pokusných zvířatech, u nichţ byly významné nebo 

váţné toxické účinky, jeţ jsou relevantní pro lidské zdraví, vyvolány při obecně nízkých 

expozičních koncentracích. Níţe jsou uvedeny orientační hodnoty dávky/koncentrace, které se 

pouţijí jako součást hodnocení průkaznosti důkazů. 

2 

Látky, o nichţ lze na základě důkazů získaných ze studií na pokusných zvířatech předpokládat , ţe 

mohou být škodlivé pro lidské zdraví po jednorázové expozici. 

Látky se zařadí do kategorie 2 pro toxicitu pro specifické cílové orgány (po jednorázové expozici) 

na základě pozorování získaných z vhodných studií na pokusných zvířatech, u nichţ byly závaţné 

toxické účinky, které jsou relevantní pro lidské zdraví, vyvolány při obecně středních expozičních 

koncentracích. Níţe jsou uvedeny orientační hodnoty dávky/koncentrace, jeţ mají pomoci při 

klasifikaci. 

Ve výjimečných případech lze k zařazení látky do kategorie 2 pouţít rovněţ důkazy u člověka. 

3 

Dočasné účinky na cílové orgány. 

Tato kategorie zahrnuje pouze narkotické účinky a podráţdění dýchacích cest. Jedná se o účinky 

na cílové orgány, kvůli nimţ látka nesplňuje kritéria pro zařazení do kategorií 1 nebo 2. To jsou 

účinky, které nepříznivě mění funkce u člověka během krátké doby po expozici a z nichţ se člověk 

můţe zotavit v přiměřené době, aniţ by zanechaly významné změny struktury nebo funkce. 

Poznámka: Provedou se pokusy s cílem určit primární cílový orgán zasaţený toxicitou, a provést za tímto účelem 

klasifikaci, například hepatotoxické a neurotoxické látky. Údaje je třeba hodnotit opatrně a pokud moţno nezahrnovat 

sekundární účinky (např. hepatotoxická látka můţe vyvolat sekundární účinky v nervovém systému nebo 

gastrointestinálním traktu). 

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice 

Specifická toxicita pro cílové orgány vyplývající z opakované expozice látce nebo směsi. 

Zahrnuty jsou všechny závaţné účinky na zdraví, které mohou poškodit funkci, a to vratné 

i nevratné, okamţité nebo opoţděné.  

Kategorie toxicity pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice uvádím v tabulce 3.28. 

Tabulka 3.28 Kategorie pro toxicitu pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice 

Kategorie Kritéria 

1. Studií na pokusných zvířatech předpokládat, ţe mohou vyvolat závaţnou toxicitu u člověka po 

opakované expozici. 

Látky se zařadí do kategorie 1 pro toxicitu pro specifické cílové orgány (po opakované 

expozici) na základě: 

— spolehlivých a kvalitních důkazů získaných z případů u lidí nebo epidemiologických studií; 

nebo 

— pozorování získaných z vhodných studií na pokusných zvířatech, u nichţ byly významné nebo 

váţné toxické účinky, jeţ jsou relevantní pro lidské zdraví, vyvolány při obecně nízkých 

expozičních koncentracích. Níţe jsou uvedeny orientační hodnoty dávky/koncentrace, které se 

pouţijí jako součást hodnocení průkaznosti důkazů. 

2. Látky, o nichţ lze na základě důkazů ze studií na pokusných zvířatech předpokládat, ţe mohou být 

škodlivé pro lidské zdraví po opakované expozici. 

Látky se zařadí do kategorie 2 pro toxicitu pro specifické cílové orgány (po opakované expozici) 

na základě pozorování získaných z vhodných studií na pokusných zvířatech, u nichţ byly závaţné 

toxické účinky, které jsou relevantní pro lidské zdraví, vyvolány při obecně středních expozičních 

koncentracích. Níţe jsou uvedeny orientační hodnoty dávky/ koncentrace, jeţ mají pomoci při 

klasifikaci.  
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Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 

Nebezpečnost při vdechnutí 

Kategorie nebezpečnosti při vdechnutí uvádím v tabulce 3.29. 

Tabulka 3.29 Kategorie nebezpečnosti pro toxicitu při vdechnutí látky 

Kategorie Kritéria 

1. Látky, o nichţ je známo, ţe u člověka vyvolávají nebezpečí toxicity při vdechnutí, nebo na něţ je 

nutno pohlíţet, jako kdyby u člověka vyvolávaly nebezpečí toxicity při vdechnutí 

Látka se zařadí do kategorie 1 

a) na základě spolehlivých a kvalitních důkazů u člověka nebo 

b) jedná-li se o uhlovodík s kinematickou viskozitou 20,5 mm2/s nebo niţší, měřeno při  

40oC. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 

3.1.3 Třídy nebezpečnosti pro životní prostředí  

Nyní existují skupiny nebezpečnosti – nebezpečná pro ţivotní prostředí, porovnání uvádím 

v tabulce 3.30.  

Tabulka 3.30 Orientační tabulka tříd a vlastností nebezpečnosti pro životní prostředí 

Třídy nebezpečnosti nově dle nařízení CLP Nebezpečné vlastnosti stávající podle zákona 

č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(DSD, DPD) 

 nebezpečnost pro vodní prostředí  nebezpečný pro ţivotní prostředí   

Nebezpečnost pro vodní prostředí  

Dělíme na: 

 akutní nebezpečnost pro vodní prostředí, 

 chronickou (dlouhodobou) nebezpečnost pro vodní prostředí. 

Klasifikace směsí se provádí: 

 jsou-li k dispozici údaje pro celou směs, 

 nejsou-li k dispozici údaje pro celou směs: zásady extrapolace, 

 jsou-li k dispozici údaje pro všechny sloţky nebo pouze pro některé sloţky směsi. 



35 

Kategorie nebezpečnosti pro vodní prostředí uvádím v tabulce 3.31.  

Tabulka 3.31 Kategorie klasifikace pro nebezpečnost pro vodní prostředí 

Akutní (krátkodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

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

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

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) ≤ 1 mg/l 

Chronická (dlouhodobá) nebezpečnost pro vodní prostředí 

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

48 h EC50 (pro korýše) ≤ 1 mg/l nebo 

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) ≤ 1 mg/l (pozn. 2) a látka není snadno rozloţitelná nebo 

experimentálně stanovený faktor biokoncentrace (BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4). 

Chronická toxicita kategorie 2 

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

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

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) > 1 aţ ≤ 10 mg/l  a látka není snadno rozloţitelná nebo 

experimentálně stanovený faktor biokoncentrace (BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4), ledaţe hodnoty 

NOEC pro chronickou toxicitu jsou > 1 mg/l. 

Chronická toxicita kategorie 3 

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

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

72 nebo 96 h ErC50 (pro řasy nebo jiné vodní rostliny) > 10 aţ ≤ 100 mg/l  a látka není snadno rozloţitelná nebo 

experimentálně stanovený faktor biokoncentrace (BCF) ≥ 500 (nebo pokud neexistuje, log Kow ≥ 4), ledaţe hodnoty 

NOEC pro chronickou toxicitu jsou > 1 mg/l. 

Klasifikace „bezpečnostní síť― 

Chronická toxicita kategorie 4 

Případy, kdy údaje neumoţňují klasifikaci podle výše uvedených kritérií, nicméně existují určité důvody k obavám. Patří 

sem například špatně rozpustné látky, u nichţ nebyla zaznamenána akutní toxicita na úrovních aţ do rozpustnosti ve vodě 

(poznámka 3) a které nejsou snadno rozloţitelné a mají experimentálně stanovený faktor bioakumulace (BCF) ≥ 500 (nebo 

pokud neexistuje, log Kow ≥ 4) svědčící o potenciálu k bioakumulaci; ty se zařadí do této kategorie, pokud neexistují 

vědecké důkazy, které prokazují, ţe klasifikace není nezbytná. K takovým důkazům patří chronická toxicita NOEC > 

rozpustnost ve vodě nebo > 1 mg/l, nebo důkaz o rychlé rozloţitelnosti v prostředí. 

Postup při klasifikaci nebezpečnosti pro vodní prostředí je uveden v příloze 7 a závisí na 

druhu dostupných údajů pro směs samotnou a pro její sloţky. 

3.1.4 Dodatečná třída nebezpečnosti EU 

Nařízení CLP by se mělo dále rozšiřovat a přizpůsobovat pokroku, proto se v této části 

mohou časem objevit i další třídy nebezpečnosti. 

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu 

Látka, která na základě dostupných poznatků o jejích vlastnostech a jejím předpokládaném 

nebo pozorovaném chování v ţivotním prostředí můţe představovat nebezpečí pro strukturu 

a fungování stratosférické ozonové vrstvy. 

Obecné koncentrační limity látek (ve směsi) klasifikovaných jako nebezpečné pro ozonovou 

vrstvu, které vedou ke klasifikaci směsi jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu uvádím 

v tabulce 3.32. 

Tabulka 3.32 Obecné koncentrační limity látek (ve směsi) klasifikovaných jako nebezpečné pro ozonovou 
vrstvu, které vedou ke klasifikaci směsi jako nebezpečné pro ozonovou vrstvu 

Klasifikace látky Klasifikace směsi 
Nebezpečná pro ozonovou vrstvu C > 0,1 % 
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3.2 Provádění klasifikace 

Pomocí klasifikace zjišťujeme a hodnotíme nebezpečné vlastnosti látek a směsí. 

V současnosti je řadíme dle DSD a DPD do skupin nebezpečnosti. 

Dle nařízení CLP zařazujeme látky a směsi do tříd a kategorií fyzikální nebezpečnosti, 

nebezpečnosti pro zdraví, pro ţivotní prostředí a do dodatečných tříd a kategorií 

nebezpečnosti.  V rámci většího počtu tříd nebezpečnosti se mění podmínky pro zařazení 

do jednotlivých kategorií nebezpečnosti. 

Výrobci, dovozci a následní uţivatelé látky zjišťují důleţité dostupné informace, aby 

mohli určit, zda daná látka představuje fyzikální nebezpečí, nebezpečí pro zdraví nebo 

nebezpečí pro ţivotní prostředí dle obecných zásad pro klasifikaci a označování, které jsou 

uvedeny v příloze I nařízení CLP, a zejména tyto informace: 

 údaje získané některou ze zkušebních  metod v souladu s REACH, 

 epidemiologické údaje a zkušenosti týkající se účinků na člověka, jako jsou údaje 

o pracovní expozici a údaje o náhodných otravách uvedené v příslušných databázích, 

 nové vědecké poznatky, 

 jiné informace získané v rámci mezinárodně uznávaných chemických programů. 

Nařízení CLP má dva druhy klasifikace:  

 vlastní klasifikaci, 

 harmonizovaná klasifikaci. 

3.2.1 Vlastní klasifikace 

Podle nařízení CLP výrobci látek, dovozci látek nebo směsí, výrobci nebo dovozci 

výbušných předmětů a předmětů, které je třeba podle nařízení REACH registrovat nebo 

oznámit, následní uţivatelé včetně subjektů podílejících se na úpravě (kteří vyrábějí směsi) 

a distributoři musí provést vlastní klasifikaci látek, které nemají harmonizovanou klasifikaci 

nebezpečnosti nebo kde je harmonizovaná klasifikace dostupná pouze pro zvolené 

nebezpečné vlastnosti. Následní uţivatelé nebo dovozci směsí musí vţdy provést vlastní 

klasifikaci směsí. [6] 
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3.2.2 Harmonizovaná klasifikace 

Obvykle se vztahuje na látku, která splňuje kritéria stanovená v příloze I nařízení CLP 

pro tyto poloţky: 

 senzibilizace při vdechování, kategorie 1, 

 mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B nebo 2, 

 karcinogenita, kategorie 1A, 1B nebo 2, 

 toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B nebo 2.  

Harmonizované klasifikace látek jsou uvedeny v tabulkách části 3 přílohy VI k nařízení 

CLP. Výrobci, dovozci a následní uţivatelé mají povinnost pouţít harmonizovanou 

klasifikaci a označení látky. Diagram jak postupovat při harmonizované klasifikaci je uveden 

v příloze 8. 

V příloze VI v části 3 nařízení CLP jsou uvedeny dvě tabulky: 

 tabulka 1: Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, látky 

klasifikovány v souladu s nařízením CLP, 

 tabulka 2: Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek, 

uvedeny původní klasifikace vycházející z kritérií směrnice DSD, [6] zrušeno 

nařízením CLP. 

Dále nařízení CLP poskytuje převodní tabulky. Které mají slouţit k převodu stávající 

klasifikace na klasifikaci podle tohoto nařízení. Z toho vyplývá, ţe látka nebo směs se nemusí 

znovu klasifikovat. Tabulky lze pouţít, pokud dodavatel provedl klasifikaci látky před 

1. 12. 2010 nebo klasifikaci směsi před 1. 6. 2015. 

Pokud z provedeného hodnocení vyplývá, ţe nebezpečnost spojená s danou látkou nebo 

směsí splňuje kritéria pro klasifikaci do jedné nebo více tříd nebezpečnosti, klasifikují 

výrobci, dovozci a následní uţivatelé látku nebo směs podle příslušné třídy nebo tříd 

nebezpečnosti tak, ţe přiřadí: 

 jednu nebo více kategorií nebezpečnosti pro kaţdou příslušnou třídu nebezpečnosti, 

 jednu nebo více standardních vět o nebezpečnosti odpovídajících kaţdé přiřazené 

kategorii nebezpečnosti. 
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3.2.3 Bezpečnostní listy 

Bezpečnostní listy (BL) jsou v dodavatelském řetězci důleţitým komunikačním nástrojem, 

který všem účastníkům řetězce pomáhá plnit jejich povinnosti v souvislosti s řízením rizik, 

která vyplývají z pouţívání látek a směsí [6]. BL se zpracovává dle poţadavků nařízení 

REACH.  

Osoba uvádějící nebezpečnou látku nebo směs na trh má povinnost sestavit BL, který 

obsahuje tyto údaje:  

 výrobce popřípadě dovozce, 

 nebezpečnou látku, 

 údaje pro ochranu zdraví a ţivotního prostředí. 

Uvádění nové klasifikace dle nařízení CLP v BL: 

 do 1. 12. 2010: pokud jsou látky klasifikovány dle nařízení CLP, můţe být tato 

klasifikace uvedena v BL společně s klasifikací podle vyhlášky č. 389/2008 Sb., stejný 

postup i u směsí, 

 od 1. 12. 2010 do 1. 6. 2015: se uvádějí obě klasifikace. 

 

3.3 Označování 

Informace pro označování jsou různá od nynějších, zavedly se nové grafické symboly, 

signální slova, H-věty a P-věty (dnes R-věty a S-věty). Z nařízení CLP vyplývá, ţe látky 

a směsi, které byly klasifikovány jako nebezpečné se musí označit štítkem. 

Informace na štítku se uvádějí v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, v nichţ 

je látka nebo směs uváděna na trh. Dodavatelé mohou pouţívat na svých štítcích více jazyků, 

neţ poţadují členské státy, za předpokladu, ţe jsou ve všech pouţitých jazycích uvedeny 

stejné údaje. Štítek nemusí být jen v tom případě, pokud jsou prvky označení zřetelně 

uvedeny přímo na obalu. 

Štítky musí být pevně připevněny k jedné nebo více stranám obalu tak, aby bylo moţné 

údaje číst vodorovně a musí mít takovou barvu a provedení, aby byl výstraţný symbol 

nebezpečnosti zřetelný. Měly by být dobře viditelné a mít takovou velikost a uspořádání, aby 

byly snadno čitelné. Rozměry štítku mají mít alespoň velikost dle tabulky 3.33. 
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Štítek by měl obsahovat tyto údaje, které musí být vyznačeny zřetelně a neodstranitelně: 

 jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele, 

 jmenovité mnoţství látky nebo směsi, 

 identifikátory výrobku, 

 popřípadě výstraţné symboly nebezpečnosti, 

 signální slova, 

 standardní věty o nebezpečnosti (H-věty), 

 náleţité pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty) a  

 doplňující informace. 

Tabulka 3.33 Rozměry štítků 

Objem balení Rozměry v mm 

nepřesahující 3 litry: pokud moţno alespoň 52 x 74 

větší neţ 3 litry, ale nepřesahující 50 litrů: alespoň 74 x 105 

větší neţ 50 litrů, ale nepřesahující 500 litrů: alespoň 105 x 148 

větší neţ 500 litrů: alespoň 148 x 210 

3.3.1 Standardní věty o nebezpečnosti (H – věty) 

Musí být uvedeny na štítku. Popisují povahu nebezpečnosti látky nebo směsi, včetně 

míry nebezpečnosti tam, kde je to nutné. 

Pojem analogický, ale ne vţdy shodný s větami označujícími riziko. H-vět je více neţ 

současných R-vět. Pro převod R-vět na H-věty můţeme pouţít převodních tabulek 

v příloze VII nařízení CLP. Seznam znění standardních vět o nebezpečnosti jsou uvedeny 

v příloze 9.  

Standardní věty pro kaţdou klasifikaci uvádějí prvky označení poţadované pro kaţdou 

třídu nebezpečnosti. 

Je-li látka harmonizovaně klasifikována pouţije se na štítku standardní věta 

o nebezpečnosti pro kaţdou specifickou klasifikaci, na níţ se vztahuje záznam, spolu se 

standardními větami o nebezpečí pro kaţdou jinou klasifikaci, na niţ se daný záznam 

nevztahuje. 

Pokud je látka nebo směs klasifikována ve více třídách nebezpečnosti nebo ve více 

kategoriích jednotlivých tříd, uvedou se na štítku všechny standardní věty o nebezpečnosti, 

pokud neuvádějí zdvojené či nadbytečné údaje. Dodavatel si můţe zvolit pořadí H-vět, které 

uvádí na štítku. 
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3.3.2 Pokyny pro bezpečné zacházení (P – věty) 

P-věty musí být také uvedeny na štítku. Popisují jedno nebo více opatření doporučených 

pro minimalizaci nebo prevenci nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné 

látce nebo směsi v důsledku jejího pouţívání.  

Nařízení CLP pouţívá 5 typů pokynů: 

 hlavní, 

 prevenci, 

 reakci (v případě náhodného úniku nebo expozice), 

 skladování, 

 odstraňování. 

Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí z pokynů uvedených v tabulkách v příloze I 

nařízení CLP, které uvádějí prvky označení pro kaţdou třídu nebezpečnosti a podle kritérií 

stanovených v přehledu bezpečnostních pokynů v nařízení CLP, s přihlédnutím ke 

standardním větám o nebezpečnosti a k zamyšlenému nebo určenému pouţití dané látky nebo 

směsi. Pokud látka nebo směs je dodávána široké veřejnosti musí se uvést na štítku jeden 

pokyn pro bezpečné zacházení při odstraňování dané látky nebo směsi a obalu. Tento pokyn 

se však nemusí udávat na štítek, pokud je zřejmé, ţe odstraňování látky nebo směsi nebo 

obalu není nebezpečné pro lidské zdraví ani ţivotné prostředí. 

Z tohoto vyplývá, ţe na štítku by se nemělo uvádět více jak šest pokynů pro bezpečné 

zacházení, není-li to nutné pro vyjádření povahy a závaţnosti nebezpečnosti. Pokyny pro 

bezpečné zacházení by neměly být stejně jako standardní věty o nebezpečnosti nadbytečné 

nebo nepotřebné. Dodavatel si také můţe zvolit pořadí P-vět, které bude uvádět na štítku. 

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v příloze 10. 
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Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení jsou kodifikovány 

pouţitím jedinečného alfanumerického kódu, který se skládá z jednoho písmene a tří číslic, 

jak je uvedeno dále: 

 písmeno „H― (pro „standardní větu o nebezpečnosti―, z angl. „hazard statement―) nebo 

„P― (pro „pokyny pro bezpečné zacházení―, z angl. „precautionary statement―). 

Standardní věty o nebezpečnosti stanovené podle směrnic DSD a DPD, které ale 

dosud nebyly zahrnuty v systému GHS, jsou kodifikovány jako „EUH―, 

 číslice určující typ nebezpečnosti, např. 2 pro fyzikální nebezpečnost, a 

 dvě číslice odpovídající následnému členění nebezpečnosti jako je výbušnost (kódy od 

200 aţ 210), hořlavost (kódy od 220 do 230) atd.. [6] 

Rozsahy kódů standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení uvádím 

v tabulce 3.34. 

Tabulka 3.34 Rozsahy kódů 

Standartní věty o nebezpečnosti: H Pokyny pro bezpečné zacházení: P 

200 – 299 Fyzikální nebezpečnost 1 00 Obecné 

300 – 399 Nebezpečnost pro zdraví 2 00 Prevence 

400 – 499 Nebezpečnost pro ŢP 3 00 Reakce 

 4 00 Skladování 

 5 00 Odstraňování 

3.3.3 Signální slovo 

Signální slovo čtenáři naznačuje, zda nebezpečnost je obecně více nebo méně 

významná. Štítek by měl obsahovat příslušné signální slovo v souladu s klasifikací 

nebezpečnosti látky nebo směsi. V případě, ţe látka nebo směs představuje významné 

nebezpečí, by měl štítek nést signální slovo „nebezpečí―, a v případě méně významných 

nebezpečí by měl nést signální slovo „varování“. [6]  

Signální slova pro kaţdou klasifikaci jsou uvedena v tabulkách nařízení CLP, které 

stanovují prvky označení, jeţ se vyţadují pro všechny třídy nebezpečnosti. Pouţije-li se na 

štítku signální slovo „nebezpečí―, neuvádí se tam signální slovo „varování“. 

3.3.4 Výstražné symboly nebezpečnosti 

Výstraţný symbol nebezpečnosti je obrázek daného nebezpečí. Jde o čtverec, který stojí 

na svém rohu, je červeně orámovaný s bílým pozadím a černým symbolem. Nahrazuje 

existující grafické symboly nebezpečnosti a na štítku by měl být alespoň jeden. Výstraţný 
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symbol je stejně jako standardní věty o nebezpečnosti uveden v tabulkách uvádějící prvky 

označení poţadované kaţdou třídou nebezpečnosti. 

Výstraţný symbol „Vykřičník― se signálním slovem by měl mít stejný význam jako 

Ondřejův kříţ (Dráţdivý, zdraví škodlivý). V tabulce 3.35 je uvedeno srovnání nynějších 

grafických symbolů se symboly nařízení CLP. 

Tabulka 3.35 Ukázka symbolů existujících dnes a symbolů v nářízení CLP [11] 

 Fyzikálně-chemické Zdravotní Enviromentální 

Nynější symboly  

 
Výbušný 

 

 
Hořlavý 

 

 
Oxidující 

 

 

 
Toxický 

 

 
Žíravý 

 

 
Dráždivý (Zdraví 

škodlivý) 
 

 

 
Nebezpečný pro životní prostředí 

Symboly 

nařízení CLP 

 

 
 

Výbušný 

 
Hořlavý 

 
Oxidující 

 
Obsahující plyny pod tlakem 

 
Vysoce toxický 

 
Vážné účinky na lidské 

zdraví 

 
Mírné účinky na lidské 

zdraví 

 
Žíravý 

 
Nebezpečný pro životní prostředí 

Pokud by klasifikace látky nebo směsi vedla k pouţití více neţ jednoho výstraţného 

symbolu nebezpečnosti na štítku, pouţijí se za účelem sníţení počtu vyţadovaných 

výstraţných symbolů nebezpečnosti pravidla priority shrnutá níţe. Obecným pravidlem je, 
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ţe by se měly uvést ty výstraţné symboly, které signalizují nejzávaţnější kategorii 

nebezpečnosti kaţdé třídy nebezpečnosti. (Toto pravidlo se pouţije i v případě, ţe látka má 

jak harmonizované, tak neharmonizované klasifikace). [6] 

Pravidla priority související s výstraţnými symboly nebezpečnosti: 

Fyzikální nebezpečnost - pokud je látka nebo směs klasifikována výstraţným symbolem 

GHS01 (explodující bomba), pak je pouţití výstraţných symbolů GHS02 (plamen) a GHS03 

(plamen nad kruhem) nepovinné, kromě případů, kdy je povinné pouţít více neţ jeden 

výstraţný symbol. 

 
Obrázek 3.1 Výstražný symbol EXPLODUJÍCÍ BOMBA 

 
Obrázek 3.2 Výstražná symbol PLAMEN - NEPOVINNÝ 

 
Obrázek 3.3 Výstražná symbol PLAMEN - NEPOVINNÝ 

Nebezpečnost pro zdraví - pokud se pouţije výstraţný symbol GHS06 (lebka a zkříţené 

hnáty), výstraţný symbol GHS07 (vykřičník) se neuvádí. 

 
Obrázek 3.4 Výstražný symbol LEBKA A ZKŘÍŽENÉ HNÁTY 

 
Obrázek 3.5 Výstražný symbol VYPŘIČNÍK – NEUVÁDÍ SE 
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Pokud se pouţije výstraţný symbol GHS05 (leptání), pak se jiţ pro podráţdění kůţe nebo očí 

nepouţije výstraţný symbol GHS07 (vykřičník) ale můţe se nadále pouţívat pro jiný typ 

nebezpečnosti. 

 
Obrázek 3.6 Výstražný symbol LEPTÁNÍ 

 
Obrázek 3.7 Výstražný symbol VYPŘIČNÍK – NEUVÁDÍ SE 

V určitých případech lze některý z výstraţných symbolů nebezpečnosti dle nařízení CLP 

na obalu vynechat. [6] Seznam výstraţných symbolů je uveden v příloze 11. 

Dle nařízení CLP musí dodavatel zajistit po kaţdé změně klasifikace a označení látky 

nebo směsi, je-li nová nebezpečnost větší, aby byly informace na štítku aktualizovány bez 

zbytečného prodlení a musí přihlédnout k povaze změny, pokud jde o ochranu lidského zdraví 

a ţivotního prostředí.  Pokud jsou nutné změny označení jiné, musí zajistit dodavatel látky 

nebo směsi, aby byly informace na štítku aktualizovány do osmnácti měsíců. [6] 

3.4 Balení 

V některých případech je nutné, aby obaly měly uzávěry odolné proti otevření dětmi 

nebo hmatatelné výstrahy. Nařízení CLP přímo definuje případy, kdy je toto zapotřebí. 

Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi: - látky nebo směsi dodávané široké 

veřejnosti: 

 nebezpečné a toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici, kategorie 

1 a 2, 

 toxické pro specifické cílové orgány po opakované expozici, kategorie 1, 

 způsobující poleptání kůţe nebo váţné poškození očí, 

 představují nebezpečí při vdechnutí, 

 Methanol ≥ 3% koncetračního limitu, 

 Dichlormethan ≥ 1% koncentračního limitu. 



45 

Obaly vybaveny hmatatelnou výstrahou - látky nebo směsi dodávané široké veřejnosti 

klasifikovány jako: 

 akutně toxické, 

 způsobující poleptání kůţe nebo váţné poškození očí, 

 mutagenita v zárodečných buňkách kategorii 2, 

 karcinogenita kategorie 2, 

 toxicita pro reprodukci kategorie 2, 

 senzibilizace kůţe nebo dýchacích orgánů nebo toxicita pro specifické cílové orgány, 

 nebezpečí při vdechnutí, 

 hořlavé plyny, kapaliny a tuhé látky v kategoriích 1 a 2. 

Hmatatelná výstraha se nevztahuje na aerosoly, které jsou klasifikovány a označeny pouze 

jako „extrémně hořlavý aerosol― nebo „hořlavé aerosoly―. 

3.5 Nabytí účinnosti nařízení CLP a změny v české legislativě 

Nařízení CLP ukládá po nabytí své účinnosti v přechodném období uskutečnit úpravu 

klasifikace a označování látek a přípravků/směsí vyráběných nebo dováţených na území EU. 

Z důvodu inventarizace klasifikací nebezpečných chemických látek zavádí povinnost 

notifikace (oznamování) nebezpečných chemických látek ECHA. [7] 

Výrobci přípravku/směsi nařízení CLP v přechodném období ukládá uplatnit ustanovení, že: 

 do 1. června 2015 se přípravky/směsi klasifikují, označují a balí v souladu s vyhláškou 

č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 do 1. června 2015 mohou být přípravky/směsi klasifikovány, označovány a baleny 

v souladu s nařízením CLP, v tomto případě se ale ustanovení o označování a balení 

podle vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevyuţije, 

 přípravky/směsi klasifikované, označené a balené podle vyhlášky č. 232/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a uvedené na trh jiţ před 1. červnem 2015 není 

poţadováno přeznačit a přebalit v souladu s nařízením CLP do 1. června 2017, pokud 

byly přípravky/směsi klasifikovány v souladu s vyhláškou č. 232/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, před 1. červnem 2015, upraví výrobce, dovozce nebo následný 

uţivatel klasifikaci látek nebo směsí s vyuţitím převodní tabulky v příloze VII 

nařízení CLP. [7] 
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Výrobci látky nařízení CLP v přechodném období ukládá uplatnit ustanovení, že: 

 do 1. prosince 2010 se látky klasifikují, značí a balí v souladu s vyhláškou č. 232/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

 do 1. prosince 2010 mohou být látky klasifikovány, označovány a baleny i v souladu 

s nařízením CLP, v tomto případě se ale ustanovení o označování a balení podle 

citované vyhlášky jiţ nevyuţije, 

 od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 se látky klasifikují jak podle 

vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak podle nařízení CLP. 

Označují se a balí podle nařízení CLP, 

 látky klasifikované, označené a balené podle vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a uvedené na trh jiţ před 1. prosincem 2010, není poţadováno 

přeznačit a přebalit v souladu s nařízením CLP do 1. prosince 2012, 

 pokud byly látky klasifikovány v souladu s vyhláškou č. 232/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, před 1. prosincem 2010, můţe výrobce, dovozce nebo následný 

uţivatel upravit klasifikaci látek s vyuţitím převodní tabulky v příloze VII nařízení 

CLP. [7] 
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4 Aplikace zavádění nařízení CLP v ČR 

Tak jako v EU tak i v České republice od 20. 1. 2009 platí nařízení CLP. Proto bylo 

nutné zpracovat návrh zákona o chemické bezpečnosti, který byl předloţen vládě 

31. 12. 2009. Důvodem zpracování návrhu zákona je nutnost dosaţení plné kompatibility 

české legislativy v oblasti chemických látek a směsí s právními předpisy ES. Zákonem dojde 

k adaptaci českého právního řádu na několik přímo pouţitelných předpisů ES (nařízení CLP 

a REACH). Zákon přispěje ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a dovozu 

chemických látek, směsí a předmětů a při jejich uvádění na trh a pouţívání. V souvislosti 

s tím se upravují kompetence orgánů státní správy (v zájmu zajištění implementace 

poţadavků vyplývajících z právních předpisů ES) a stanovují sankce za neplnění povinností. 

V souladu s poţadavky uvedených nařízení je nutno rovněţ zabezpečit dostatečnou 

informovanost výrobců, dovozců, následných uţivatelů chemických látek a dalších 

zúčastněných osob ohledně jejich povinností a odpovědnosti. [7] 

4.1 Srovnání výbušných vlastností 

Podle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (DSD, DPD) 

Výbušné - pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou 

exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemţ rychle uvolňují plyny, a které, 

pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, 

rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují. 

Látky a přípravky se klasifikují jako výbušné a přiřazuje se jim výstraţný symbol E 

na základě zkoušek. Látky a přípravky se povinně označí jednou R – větou, která se volí 

na základě těchto kritérií: 

 R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů 

zapálení. 

 R 3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů 

zapálení. 
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Podle nařízení CLP 

Výbušniny - výbušné látky a směsi, výbušné předměty, vyjma zařízení obsahující 

výbušné látky nebo směsi v takovém mnoţství či takové povahy, ţe jejich mimovolné či 

náhodné zapálení nebo vznícení nezpůsobí ţádné vnější účinky mimo zařízení v důsledku 

zasaţení částicemi, ohně, kouře, tepla nebo hluku a látky, směsi a předměty neuvedené výše, 

které jsou vyráběny k získání praktického, výbušného nebo pyrotechnického účinku. 

Látky a směsi jsou klasifikovány jako výbušniny dle typu nebezpečí, které hrozí. 

Můţeme je zařadit do podtříd dle tabulky 4.1. 

Tabulka 4.1 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako výbušniny 

Klasifikace Piktogram 
Věta 

o nebezpečnosti 
Signální slovo 

Nestabilní 

výbušnina 

 

H200 – nestabilní 

výbušnina 
Nebezpečí 

Podtřída 1.1 

 

H201 – 

Výbušnina; 

nebezpečí 

hromadného 

výbuchu 

Nebezpečí 

Podtřída 1.2 

 

H202 - Výbušnina; 

váţné nebezpeční 

rozletu 

Nebezpečí 

Podtřída 1.3 

 

H203 - Výbušnina; 

nebezpečí poţáru, 

tlakové vlny nebo 

rozletu 

Nebezpečí 

Podtřída 1.4 

 

H204 - nebezpečí 

poţáru nebo 

rozletu 

Pozor 

Podtřída 1.5 - 

H205 – Při ohni 

můţe způsobit 

hromadný výbuch 

Nebezpečí 

Podtřída 1.6 - - - 

Podtřídy jsou rozvedeny v kapitole 3.1.1 - Výbušniny. Pod pojmem nestabilní výbušnina se 

rozumí výbušnina, která je teplotně a/nebo příliš citlivá pro běţnou manipulaci, dopravu 

a uţití. 
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Při porovnání obou klasifikací vychází, že nařízení CLP zařazuje látky a směsi do 

kategorií podle účinků, které mohou mít na okolní prostředí. Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů klasifikuje podle skutečností, které mohou vést k výbuchu. Proto není 

možný přímý převod dle tabulky uvedené v příloze VII nařízení CLP z R-vět na H-věty. 

Pro příklad uvádím v tabulkách 4.2 a 4.3 klasifikace trinitrotoluenu, který je klasifikován nyní 

jako výbušný s větou R 2 a dle nařízení CLP jako výbušnina podtřídy 1.1. 

Tabulka 4.2  Klasifikace trinitrotoluenu dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 

 

Tabulka 4.3 Klasifikace trinitrotoluenu dle nařízení CLP [13] 
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4.2 Srovnání oxidujících vlastností 

Podle zákona 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (DSD, DPD) 

Oxidující - látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku 

s jinými látkami, zejména hořlavými. 

Látky a přípravky se klasifikují jako oxidující a přiřazuje se jim výstraţný symbol O na 

základě výsledků zkoušek. Látky a přípravky se povinně označí jednou R-větou, která se volí 

na základě těchto kritérií: 

 R 7 – Můţe způsobit poţár (organické peroxidy, které mají hořlavé vlastnosti, i kdyţ 

nejsou ve styku s jiným hořlavým materiálem). 

 R 8 – Dotek s hořlavým materiálem můţe způsobit poţár (jiné oxidační látky 

a přípravky, které mohou způsobit poţár nebo zvýš it nebezpečí poţáru při styku 

s hořlavým materiálem). 

 R 9 – Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem (jiné látky a přípravky, včetně 

anorganických peroxidů, které se stávají výbušnými při smíchání s hořlavým 

materiálem, např. některé chlorečnany). 

Podle nařízení CLP 

V této části jsou látky a směsi rozděleny podle skupenství. 

Oxidující plyny - plyn nebo plynná směs, které mohou obecně poskytováním kyslíku 

způsobit nebo podpořit hoření jiných látek účinněji neţ vzduch, tedy čistý plyn nebo plynná 

směs s oxidační schopností větší neţ 23,5 %: 

 kategorie 1 - plyn, který můţe obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit 

hoření jiných látek účinněji neţ vzduch. 

Některé údaje, které by měly být na štítku jsou uvedeny v tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako oxidující plyny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H270 – Můţe 

způsobit nebo zesílit 

poţár; oxidant 

Nebezpečí 
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Oxidující kapaliny - látka nebo směs, která ačkoli sama není nutně vznětlivá, můţe 

obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek. 

Zde jsou tři kategorie, které jsou podrobněji rozvedeny v kapitole 3.1.1 - Oxidující 

kapaliny. V tabulce 4.5 uvádím údaje, které by měly být na štítku pro látky a směsi spadající 

do třídy oxidující kapaliny. 

Tabulka 4.5 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako oxidující kapaliny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H271 – Můţe 

způsobit poţár nebo 

výbuch; silný oxidant 

Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H272 – Můţe zesílit 

poţár; oxidant 
Nebezpečí 

Kategorie 3 

 

H272 – Můţe zesílit 

poţár; oxidant 
Pozor 

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

můţe obecně poskytováním kyslíku způsobit nebo podpořit hoření jiných látek. 

V této třídě jsou rovněţ látky a směsi rozděleny do tří kategorií. Kategorie jsou popsány 

v kapitole 3.1.1 – Oxidující tuhé látky. Údaje uvádějící se na štítcích jsou obdobné jako 

u látek a směsí spadajících do klasifikace oxidující kapaliny. 

Vidíme, že klasifikace nařízení CLP je podrobnější, rozděluje látky a směsi 

dle skupenství a uvádí v kategoriích pro oxidující kapaliny a tuhé látky přímo hmotnostní 

poměry. Látky nebo přípravky klasifikovány jako oxidující s větou R 8 budou spadat do třídy 

nebezpečnosti oxidující plyny s větou H270. Látky nebo přípravky nyní klasifikovány jako 

oxidující s větou R 9 budou spadat do třídy nebezpečnosti oxidující kapaliny a tuhé látky 

s větou H271. 
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4.3 Srovnání hořlavých vlastností 

Podle zákona 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (DSD, DPD) 

Zákon klasifikuje látky a přípravky jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé. 

Extrémně hořlavé - kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí 

a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem 

při pokojové teplotě a tlaku. 

Látky a přípravky se klasifikují jako extrémně hořlavé a přiřazuje se jim výstraţný 

symbol F+ na základě výsledků zkoušek. R – věta se volí podle těchto kritérií: 

 R 12 – Extrémně hořlavý (kapalné látky nebo přípravky, které mají bod vzplanutí niţší 

neţ 0°C a bod varu (nebo v případě rozmezí bodu varu počáteční bod varu) niţší nebo 

roven 35°C nebo plynné látky nebo přípravky, které jsou hořlavé při styku se 

vzduchem za teploty a tlaku okolí). 

Vysoce hořlavé: 

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, 

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, 

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných mnoţstvích. 

Látky a přípravky se klasifikují jako vysoce hořlavé a přiřazuje se jím výstraţný symbol 

F na základě výsledků zkoušek. R-věta se volí podle těchto kritérií: 

 R 11 – Vysoce hořlavý (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 niţším neţ 21°C, které 

však nejsou extrémně hořlavé). 

 R 15 – 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 mnoţství, minimálně rychlostí 1 l/kg/hod). 
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 R 17 – Samovznětlivý na vzduchu (látky a přípravky, které se mohou zahřát následně 

vznítit ve styku se vzduchem při teplotě okolí bez přívodu energie). 

Hořlavé - kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí. 

Látky a přípravky se klasifikují jako hořlavé na základě výsledků zkoušek. R-věta se 

volí podle těchto kritérií: 

 R 10 – Hořlavý (kapalné látky a přípravky s bodem vzplanutí vyšším nebo rovným 

21°C, ale niţším nebo rovným 55°C). 

Podle nařízení CLP 

Nařízení rozděluje látky a směsi do několika fyzikálních tříd hořlavosti na základě 

skupenství: hořlavé plyny, hořlavé aerosoly, hořlavé kapaliny a hořlavé tuhé látky.  

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

teplotě 20 
o
C a standardním tlaku 101,3 kPa. 

Tato třída má dvě kategorie. Jsou uvedeny v kapitole 3.1.1 – Hořlavé plyny. 

V tabulce 4.6 uvádím údaje, které by měly být na štítku pro látky a směsi spadající do třídy 

hořlavé plyny. 

Tabulka 4.6 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako hořlavé plyny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H220 – Extrémně 

hořlavá plyn 
Nebezpečí 

Kategorie 2 - H221 – Hořlavý plyn Pozor 

Hořlavé aerosoly - nádoby, které se nedají opětovně naplnit, vyrobené z kovu, skla 

nebo plastu a obsahující stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, 

téţ s kapalinou, pastou nebo práškem, a vybavené uvolňovacím mechanismem, který 

umoţňuje vystřikovat obsah nádoby jako tuhé nebo tekuté částice v suspenzi plynu, ve formě 

pěny, pasty nebo prášku nebo v kapalném či plynném stavu. 
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Třída má rovněţ dvě kategorie uvedeny v kapitole 3.1.1 – Hořlavé aerosoly. 

V tabulce 4.7 uvádím údaje, které by měly být na štítku pro látky a směsi spadající do třídy 

hořlavé aerosoly. 

Tabulka 4.7 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako hořlavé aerosoly 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H222 – Extrémně 

hořlavý aerosol 
Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H223 – Hořlavý 

aerosol 
Pozor 

Hořlavé kapaliny - kapalina s bodem vzplanutí nejvýše 60 
o
C. 

Hořlavé kapaliny se dělí do tří kategorií dle teplot. Kategorie jsou uvedeny 

v kapitole 3.1.1 – Hořlavé kapaliny. V tabulce 4.8 uvádím údaje, které by měly být na štítku 

pro látky a směsi spadající do třídy hořlavé kapaliny. 

Tabulka 4.8 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako hořlavé kapaliny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H224 – Extrémně 

hořlavá kapalina a 

páry 

Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H225 – Vysoce 

hořlavá kapalina a 

páry 

Nebezpečí 

Kategorie 3 

 

H226 – Hořlavá 

kapalina a páry 
Pozor 
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Hořlavé tuhé látky - tuhá látka, která se snadno zapaluje nebo můţe způsobit poţár či 

k němu přispět třením. 

Mají stejně jako hořlavé plyny a hořlavé aerosoly dvě kategorie, které uvádím 

v kapitole 3.1.1 – Hořlavé tuhé látky. V tabulce 4.9 jsou uvedeny některé údaje, které by měly 

být na štítku pro látky a směsi spadající do třídy hořlavé tuhé látky. 

Tabulka 4.9 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako hořlavé tuhé látky 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H228 – Hořlavá tuhá 

látka 
Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H228 – Hořlavá tuhá 

látka 
Pozor 

Již bylo zmíněno, že nařízení CLP rozděluje hořlavost látek a směsí podle skupenství. 

Zákon dělí látky a přípravky podle bodu vzplanutí. Nově je uvedena třída hořlavé aerosoly 

s větami H222 a H223. Plyny nebo směsi plynů dle současné klasifikace jsou zařazeny jako 

extrémně hořlavé s větou R 12 mohou být převedeny na věty H220 nebo H221 dle kritérií 

jednotlivých kategorií. Pro příklad uvádím v tabulkách 4.10 a 4.11 klasifikace vodíku. 

Tabulka 4.10 Klasifikace vodíku dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 

 

Tabulka 4.11 Klasifikace vodíku dle nařízení CLP [13] 
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Třída hořlavé kapaliny - do kategorie 1 dle nařízení CLP bude spadat více hořlavých 

kapalin než nyní, neboť bod vzplanutí se zvýšil o 23
 o

C. Totéž platí o kategoriích 2 a 3, 

hodnoty bodu vzplanutí se posunuly na hranici 23
 o

C. V kategorii 3 se horní hranice bodu 

vzplanutí posunula z 55
 o

C na 60
 o

C. Látky nebo přípravky dle současné klasifikace zařazeny 

jako: 

 extrémně hořlavé s větou R 12 – převod na H224, 

 vysoce hořlavé s větou R 11 – převod na H225, 

 hořlavé R 10 - převod na H226, 

budou spadat do této třídy nebezpečnosti. Pro příklad uvádím v tabulkách 4.12 a 4.13 

klasifikace acetonu. 

Tabulka 4.12 Klasifikace acetonu dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 

 

Tabulka 4.13 Klasifikace acetonu dle nařízení CLP [13] 

 

Třída hořlavé tuhé látky - přímý převod současné klasifikace na klasifikaci dle 

nařízení CLP není možný, neboť nařízení CLP zařazuje látky a směsi do této třídy 

nebezpečnosti na základě zkoušek rychlosti hoření. 
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4.4 Návrh zařazování látek do nových tříd nebezpečnosti 

Dle nařízení CLP 

Plyny pod tlakem - Plyny nacházející se v nádobě při tlaku nejméně 200 kPa 

(manometr) nebo zkapalněné plyny nebo zkapalněné zchlazené plyny. 

Tato třída nebezpečnosti se dělí do čtyř skupin podle fyzikálního stavu při balení. 

Skupiny jsou uvedeny v kapitole 3.1.1 – Plyny pod tlakem. V tabulce 4.14 uvádím údaje, 

které by měly být na štítku pro látky a směsi spadající do této třídy nebezpečnosti. 

Tabulka 4.14 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako plyny pod tlakem 

Skupina Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Stlačený plyn 

 

H280 – Obsahuje 

plyn pod tlakem; 

zahřívání můţe 

způsobit výbuch 

Pozor 

Zkapalněný plyn 

 

H280 – Obsahuje 

plyn pod tlakem; 

zahřívání můţe 

způsobit výbuch 

Pozor 

Zchlazený 

zkapalněný plyn 

 

H281 – Obsahuje 

zchlazený plyn; můţe 

způsobit popáleniny 

nebo poškození 

chladem 

Pozor 

Rozpuštěný plyn 

 

H280 – Obsahuje 

plyn pod tlakem; 

zahřívání můţe 

způsobit výbuch 

Pozor 

Třída nebezpečnosti – Plyny pod tlakem je nová, nemůžeme tedy přímo převézt 

existující klasifikaci s R-větami na věty H280 a H281 podle tabulky uvedené v příloze VII 

nařízení CLP. Ale dle definice plynu, lze usoudit, že do této třídy nebezpečnosti budou spadat 

plyny nebo jejich směsi klasifikované nyní jako extrémně hořlavé. Při klasifikaci bychom měli 

znát tyto informace: 

 tlak par při teplotě 50 
o
C, 

 fyzikální stav při teplotě 20 
o
C při standardním okolním tlaku, 

 kritickou teplotu. 
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Pro příklad uvádím v tabulkách 4.15 a 4.16 klasifikace fosfinu. 

Tabulka 4.15 Klasifikace fosfinu dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 

 

Tabulka 4.16 Klasifikace fosfinu dle nařízení CLP [13] 

 

Samovolně reagující látky a směsi - teplotně nestálá kapalina nebo tuhá látka nebo 

směs náchylná k silně exotermickému rozkladu i bez přístupu kyslíku (vzduchu). 

Tato definice vylučuje látky a směsi klasifikované jako výbušniny, organické peroxidy nebo 

oxidující látky a směsi. 

Samovolně reagující látky a směsi se dále rozdělují dle účinků na okolí do sedmi 

kategorií uvedené v kapitole 3.1.1 – Samovolně reagující látky a směsi. V tabulce 4.17 jsou 

uvedeny některé údaje, které by měly být na štítku pro látky a směsi spadající do této třídy 

nebezpečnosti. 

Nová třída nebezpečnosti spadá z části do nynější klasifikace látek a přípravků 

klasifikovaných jako extrémně hořlavé. Vyplývá to z převodu věty o rizikovosti R 12 na větu 

H242, kterou lze přímo převést. Věty o rizikovosti R 5 (Zahřívání může způsobit výbuch) 

a R 44 (Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu) mají stejné nebo podobné znění 

jako věta H240. Dle tabulky uvedené v příloze VII nařízení CLP (Převod mezi standardními 
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větami označujícími specifickou rizikovost přiřazenými podle směrnice DSD a dodatečnými 

požadavky na označení podle nařízení CLP) lze větu R 44 převést na EUH044.  

Tabulka 4.17 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako samovolně reagující látky a směsi 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Typ A 

 

H240 – Zahřívání 

můţe způsobit 

výbuch 

Nebezpečí 

Typ B 

 

H241 – Zahřívání 

můţe způsobit poţár 

nebo výbuch 

Nebezpečí 

Typ C a D 

 

H242 – Zahřívání 

můţe způsobit poţár 
Nebezpečí 

Typ E a F 

 

H242 – Zahřívání 

můţe způsobit 

výbuch 

Pozor 

Typ G : Pro tuto kategorii nebezpečnosti nejsou přiřazeny ţádné údaje na štítku 

Samozápalné kapaliny - kapalná látka nebo směs, která se při styku se vzduchem 

i v malých mnoţstvích zapálí do pěti minut.  

Samozápalné nebo-li pyroforické látky nařízení CLP dále dělí do jedné kategorie, která 

je uvedena v kapitole 3.1.1 – Samozápalné kapaliny. V tabulce 4.18 uvádím údaje, které by 

měly být na štítku pro látky a směsi klasifikovány jako samozápalné kapaliny. 

Tabulka 4.18 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako samozápalné kapaliny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H250  – Při styku se 

vzduchem se 

samovolně vzněcuje 

Nebezpečí 

Vysoce hořlavé látky a přípravky s větou o rizikovosti R 17 (Samovznětlivý na vzduchu) 

lze přímo převést na novou třídu nebezpečnosti – samozápalné kapaliny s větou H250. 
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Samozápalné tuhé látky - tuhá látka nebo směs , která se při styku se vzduchem 

i v malých mnoţstvích zapálí do pěti minut.  

Pro třídu nebezpečnosti samozápalné tuhé látky uvádí nařízení CLP jednu kategorii 

(kapitola 3.1.1 - Samozápalné tuhé látky). Tabulka 4.19 obsahuje některé údaje, které by měly 

být na štítku pro látky a směsi spadající do třídy samozápalné tuhé látky. 

Tabulka 4.19 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako samozápalné tuhé látky  

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H250  – Při styku se 

vzduchem se 

samovolně vzněcuje 

Nebezpečí 

Pro třídu nebezpečnosti samozápalné tuhé látky jsou požadovány na štítku stejné údaje 

jako pro třídu samozápalné kapaliny, liší se od sebe jen skupenstvím. Klasifikace vysoce 

hořlavé látky nebo přípravku s rizikovou větou R 17 (Samovznětlivý na vzduchu) se přímo 

převádí na větu H250 spadající do této třídy nebezpečnosti samozápalné tuhé látky. 

Pro příklad uvádím v tabulkách 4.20 a 4.21 klasifikace bílého fosforu. 

Tabulka 4.20 Klasifikace bílého fosforu dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 
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Tabulka 4.21 Klasifikace bílého fosforu dle nařízení CLP [13] 

 

Samozahřívající se látky a směsi - kapalná nebo tuhá látka nebo směs jiná neţ 

samozápalná kapalina nebo tuhá látka, která je při reakci se vzduchem a bez dodání energie 

schopna se sama zahřívat; tato látka nebo směs se odlišuje od samozápalné kapaliny nebo 

tuhé látky tím, ţe se zapaluje pouze ve velkém mnoţství (kilogramy) a po dlouhé době 

(hodiny nebo dny). 

Třída samozahřívající se látky a směsi má dvě kategorie, které se rozdělují dle 

pozitivního výsledku zkoušky při teplotě 140 
o
C. Kategorie uvádím v kapitole 3.1.1 – 

Samozahřívající se látky a směsi. Tabulka 4.22 udává údaje, které by neměly chybět na štítku 

označující látku nebo směs spadající do této třídy nebezpečnosti. 

Tabulka 4.22 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako samozahřívající se látky a směsi 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H251 – Samovolně 

se zahřívá; můţe se 

vznítit 

Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H252 – Ve velkém 

mnoţství se 

samovolně zahřívá; 

můţe se vznítit 

Pozor 

Existující klasifikace dle tabulky v příloze VII nařízení CLP nemá přímý převod do třídy 

nebezpečnosti samozahřívající se látky a směsi. Věty o nebezpečnosti H251 a H252 nejsou 

totožné s žádnou rizikovou větou, ani nemají s žádnou podobný význam. 
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Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny - tuhá nebo kapalná 

látka nebo směs, která je při vzájemném působení s vodou náchylná k tomu stát se 

samozápalnou nebo uvolňovat hořlavé plyny v nebezpečném mnoţství. 

 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny se dále dělí do tří 

kategorií dle rychlosti jejich vývinu. Kategorie uvádím v kapitole 3.1.1 – Látky a směsi, které 

při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny. V tabulce 4.23 jsou uvedeny některé údaje, které by 

měly být na štítku pro látky a směsi spadající do této třídy nebezpečnosti. 

Tabulka 4.23 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují 
hořlavé plyny 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H260 – Při styku s 

vodou uvolňuje 

hořlavé plyny, které 

se mohou samovolně 

vzněcovat 

Nebezpečí 

Kategorie 2 

 

H261 – Při styku s 

vodou uvolňuje 

hořlavé plyny 

Nebezpečí 

Kategorie 3 

 

H261 – Při styku s 

vodou uvolňuje 

hořlavé plyny 

Pozor 

Existující klasifikaci s R-větami dle tabulky v příloze VII nařízení CLP nelze přímo 

srovnat a převést na standardní věty o nebezpečnosti třídy Látky a směsi, které při styku 

s vodou uvolňují hořlavé plyny. Avšak věta R 15 (Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé 

plyny) ve spojení s R 17 (Samovznětlivý na vzduchu) má podobné znění jako věta 

o nebezpečnosti H260. Dle této podobnosti by se daly látky a přípravky dnes klasifikované 

jako vysoce hořlavé zařadit mezi látky a směsi spadající do této třídy samozahřívající se látky 

a směsi. Pro příklad uvádím v tabulkách 4.24 a  4.25 klasifikace karbidu vápenatého. 

Tabulka 4.24 Klasifikace karbidu vápenatého dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 
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Tabulka 4.25 Klasifikace karbidu vápenatého dle nařízení CLP [13] 

 

Organické peroxidy - kapalná nebo tuhá organická látka, která obsahuje dvojmocnou 

skupinu -O-O- a kterou lze povaţovat za derivát peroxidu vodíku, v němţ jsou jeden nebo oba 

atomy vodíku nahrazeny organickými radikály.  

Organické peroxidy jsou klasifikovány na základě své chemické struktury, obsahu 

aktivního kyslíku a peroxidu vodíku do sedmi kategorií. Kategorie jsou uvedeny 

v kapitole 3.1.1 – Organické peroxidy. Tabulka 4.26 obsahuje údaje, které by měly být na 

štítku označující látku nebo směs spadající do této třídy nebezpečnosti. 

Tabulka 4.26 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako organické peroxidy 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Typ A 

 

H240 – Zahřívání 

můţe způsobit 

výbuch 

Nebezpečí 

Typ B 

 

H241 – Zahřívání 

můţe způsobit poţár 

nebo výbuch 

Nebezpečí 

Typ C a D 

 

H242 – Zahřívání 

můţe způsobit poţár 
Nebezpečí 

Typ E a F 

 

H242 – Zahřívání 

můţe způsobit 

výbuch 

Pozor 

Typ G: Pro tuto kategorii nebezpečnosti nejsou přiřazeny ţádné údaje na štítku 
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Při pohledu na tabulku zjistíme, že je totožná s tabulkou 4.17 pro látky a směsi 

klasifikované jako samovolně reagující látky a směsi. V nynější klasifikaci označuje tuto třídu 

věta R 7 (Může způsobit požár), která je dále rozvedena pro skupinu organické peroxidy, 

které mají hořlavé vlastnosti, i když nejsou ve styku s jiným hořlavým materiálem. Z tohoto 

vyplývá, že klasifikace látek a přípravků klasifikovaných jako oxidující spadá do nové třídy 

nebezpečnosti. Nynější větu o rizikovosti R 7 lze přímo tedy převést na větu H242. Věty 

o rizikovosti R 5 (Zahřívání může způsobit výbuch) a R 44 (Nebezpečí výbuchu při zahřátí 

v uzavřeném obalu) mají stejné znění nebo podobné jako věta H240. Větu R 44 lze převést na 

EUH044 (Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu), která se uvádí jako doplňující 

informace na štítku. Pro příklad uvádím v tabulkách 4.27 a 4.28 klasifikace 

dobenzoylperoxidu. Z tabulek je patrné, že tato látka je klasifikována dle zákona 

č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (DSD, DPD) jako výbušná s větou R 2 a dle 

nařízení CLP spadá do třídy organické peroxidy. Proto můžeme usoudit, že látky této nové 

třídy nebezpečnosti jsou nyní klasifikovány jako výbušné spolu s oxidujícími vlastnostmi. 

Tabulka 4.27 Klasifikace dibenzoylperoxidu dle zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů [12] 

 

Tabulka 4.28 Klasifikace dibenzoylperoxidu dle nařízení CLP [13] 
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Látky a směsi korozivní pro kovy - látka nebo směs, která můţe chemickým 

působením poškodit či dokonce zničit kovy. 

Nařízení CLP dělí tuto třídu nebezpečnosti do jediné kategorie. Uvádím ji 

v kapitole 3.1.1 – Látky a směsi korozivní pro kovy. V tabulce 4.29 uvádím údaje, které by 

měly být na štítku pro látky a směsi spadající do této třídy. 

Tabulka 4.29 Údaje pro látky a směsi klasifikovány jako látky a směsi korozivní pro kovy 

Klasifikace Piktogram Věta o nebezpečnosti Signální slovo 

Kategorie 1 

 

H290  – Můţe být 

ţíravý pro kovy 
Pozor 

Existující klasifikaci nelze nijak srovnat s touto třídou, neboť R-věta nemá přímý převod 

na větu H290 a ani nemá s žádnou podobné znění 
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Závěr 

V oblasti chemických látek a směsí dochází k podstatným změnám v jejich klasifikaci 

i označování. Proto je důleţité znát důvody a podstatu vzniku nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení 

CLP). 

Nařízení CLP je transformací systému GHS pro EU, z tohoto důvodu je vysvětlena 

historie vzniku systému GHS a jeho současný stav. Oba systémy jsou si podobné. Nařízení 

CLP je provázáno s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení evropské agentury 

pro chemické látky (nařízení REACH). Nařízení CLP je v práci podrobně popsáno. 

Jsou uvedeny nové pojmy zavedené tímto nařízením, jako jsou třídy nebezpečnosti, 

standardní věty o nebezpečnosti (H-věty), pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty), signální 

slova a výstraţné symboly nebezpečnosti (piktogramy). Pozornost je věnována i provádění 

vlastní klasifikace látek a směsí.  

Zvláštní důraz je věnován oblasti fyzikálního nebezpečí ve smyslu vysvětlení převodu 

nynější klasifikace na klasifikaci dle nařízení CLP. Převody jsou uvedeny pouze pro jiţ 

zmiňované fyzikální nebezpečí, neboť doposud nebyly touto formou provedeny a ani není 

známo, ţe by byly takto publikovány. Kdeţto pro oblast nebezpečí pro zdraví vysvětlení 

převodu nynější klasifikace na klasifikaci dle nařízení CLP existují. Mohla jsem se s nimi 

seznámit. Pro ucelenost řešení této problematiky je uvádím v příloze 12. 

Zavádění klasifikace dle zmíněného nařízení CLP nese sebou řadu změn, které nelze 

provést během krátkého období, Platnost je od 20. ledna 2009 a nyní se nacházíme 

v přechodném období, kdy i v bezpečnostních listech lze vedle klasifikace dle DPD (DSD) 

uvádět i klasifikaci dle nařízení CLP. Doporučuji dále pokračovat v řešení této problematiky, 

pro bliţší objasnění všech obsaţených náleţitostí. 
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Příloha 9 Standardní věty o nebezpečnosti 

Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost: 

H200 Nestabilní výbušnina. 

H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. 

H202 Výbušnina; váţné nebezpečí zasaţení částicemi. 

H203 Výbušnina; nebezpečí poţáru, tlakové vlny nebo zasaţení částicemi. 

H204 Nebezpečí poţáru nebo zasaţení částicemi. 

H205 Při poţáru můţe způsobit masivní výbuch. 

H220 Extrémně hořlavý plyn. 

H221 Hořlavý plyn. 

H222 Extrémně hořlavý aerosol. 

H223 Hořlavý aerosol. 

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H228 Hořlavá tuhá látka. 

H240 Zahřívání můţe způsobit výbuch. 

H241 Zahřívání můţe způsobit poţár nebo výbuch. 

H242 Zahřívání můţe způsobit poţár. 

H250 Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. 

H251 Samovolně se zahřívá: můţe se vznítit. 

H252 Ve velkém mnoţství se samovolně zahřívá; můţe se vznítit. 

H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. 

H261 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. 

H270 Můţe způsobit nebo zesílit poţár; oxidant. 

H271 Můţe způsobit poţár nebo výbuch; silný oxidant. 

H272 Můţe zesílit poţár; oxidant. 

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání můţe vybuchnout. 

H281 Obsahuje zchlazený plyn; můţe způsobit omrzliny nebo poškození chladem. 

H290 Můţe být korozivní pro kovy. 

Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví 

H300 Při poţití můţe způsobit smrt. 

H301 Toxický při poţití. 

H302 Zdraví škodlivý při poţití. 

H304 Při poţití a vniknutí do dýchacích cest můţe způsobit smrt. 

H310 Při styku s kůţí můţe způsobit smrt. 

H311 Toxický při styku s kůţí. 

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůţí. 

H314 Způsobuje těţké poleptání kůţe a poškození očí. 

H315 Dráţdí kůţi. 

H317 Můţe vyvolat alergickou koţní reakci. 

H318 Způsobuje váţné poškození očí. 

H319 Způsobuje váţné podráţdění očí. 

H330 Při vdechování můţe způsobit smrt. 

H331 Toxický při vdechování. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 Při vdechování můţe vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíţe. 

H335 Můţe způsobit podráţdění dýchacích cest. 



 

H336 Můţe způsobit ospalost nebo závratě. 

H340 Můţe vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H341 Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H350 Můţe vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, ţe ostatní 

cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H351 Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, 

ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H360 Můţe poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický 

účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, ţe ostatní cesty 

expozice nejsou nebezpečné>. 

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte 

specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, ţe 

ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H362 Můţe poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. 

H370 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li známy> 

<uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou 

nebezpečné>. 

H371 Můţe způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li 

známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, ţe ostatní cesty expozice 

nejsou nebezpečné>. 

H372 Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li známy> 

při 

prodlouţené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, 

ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H373 Můţe způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postiţené orgány, jsou-li 

známy> při prodlouţené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 

prokázáno, ţe ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí 

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

H413 Můţe vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. 

Doplňující informace o nebezpečnosti 

Pokud má látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná fyzikální vlastnosti nebo vlastnosti 

související se zdravím připojí se tyto věty: 

Fyzikální vlastnosti 

EUH 001 Výbušný v suchém stavu. 

EUH 006 Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. 

EUH 014 Prudce reaguje s vodou. 

EUH 018 Při pouţívání můţe vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. 

EUH 019 Můţe vytvářet výbušné peroxidy. 

EUH 044 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. 



 

Vlastnosti související se zdravím 

EUH 029 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. 

EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH 032 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. 

EUH 066 Opakovaná expozice můţe způsobit vysušení nebo popraskání kůţe. 

EUH 070 Toxický při styku s očima. 

EUH 071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. 

Vlastnosti související se životním prostředím 

EUH 059 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. 

Doplňující údaje na štítku / informace o některých látkách nebo směsích 

EUH 201/201A Obsahuje olovo. Nemá se pouţívat na povrchy, které mohou okusovat nebo 

olizovat děti. Pozor! Obsahuje olovo. 

EUH 202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamţitě slepuje kůţi a oči. Uchovávejte mimo dosah 

dětí. 

EUH 203 Obsahuje chrom (VI). Můţe vyvolat alergickou reakci. 

EUH 204 Obsahuje isokyanáty. Můţe vyvolat alergickou reakci. 

EUH 205 Obsahuje epoxidové sloţky. Můţe vyvolat alergickou reakci. 

EUH 206 Pozor! Nepouţívejte společně s jinými výrobky. Můţe uvolňovat nebezpečné 

plyny (chlor). 

EUH 207 Pozor! Obsahuje kadmium. Při pouţívání vznikají nebezpečné výpary. Viz 

informace dodané výrobcem. Dodrţujte bezpečnostní pokyny. 

EUH 208 Obsahuje <název senzibilizující látky>. Můţe vyvolat alergickou reakci. 

EUH 209/209A   Při pouţívání se můţe stát vysoce hořlavým. 

                            Při pouţívání se můţe stát hořlavým. 

EUH 210 Na vyţádání je k dispozici bezpečnostní list. 

EUH 401 Dodrţujte pokyny pro pouţívání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 

ţivotní prostředí. 



 

Příloha 10 Pokyny pro bezpečné zacházení 

Pokyny pro bezpečné zacházení - všeobecné 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103 Před pouţitím si přečtěte údaje na štítku. 

Pokyny pro bezpečné zacházení - prevence 

P201 Před pouţitím si obstarejte speciální instrukce. 

P202 Nepouţívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli 

jim. 

P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. 

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 

P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů. 

P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály… 

P222 Zabraňte styku se vzduchem. 

P223 Chraňte před moţným stykem s vodou kvůli prudké reakci a moţnému náhlému 

vzplanutí. 

P230 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … 

P231 Manipulace pod inertním plynem. 

P232 Chraňte před vlhkem. 

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. 

P235 Uchovávejte v chladu. 

P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. 

P241 Pouţívejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí. 

P242 Pouţívejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu. 

P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. 

P244 Udrţujte redukční ventily bez maziva a oleje. 

P250 Nevystavujte obrušování/nárazům/…/tření. 

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouţití. 

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 

P262 Zabraňte styku s očima, kůţí nebo oděvem. 

P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte …. 

P270 Při pouţívání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P271 Pouţívejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P281 Pouţívejte poţadované osobní ochranné prostředky. 

P282 Pouţívejte ochranné rukavice proti chladu/obličejový štít/ochranné brýle. 

P283 Pouţívejte ohnivzdorný/nehořlavý oděv. 

P284 Pouţívejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P285 V případě nedostatečného větrání pouţívejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

P231+P232 Manipulace pod inertním plynem. Chraňte před vlhkem. 

P235+P410 Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. 



 

Pokyny pro bezpečné zacházení – reakce 

P301 PŘI POŢITÍ: 

P302 PŘI STYKU S KŮŢÍ: 

P303 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): 

P304 PŘI VDECHNUTÍ: 

P305 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: 

P306 PŘI STYKU S ODĚVEM: 

P307 PŘI expozici: 

P308 PŘI expozici nebo podezření na ni: 

P309 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: 

P310 Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

lékaře. 

P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P315 Okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P320 Je nutné odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P321 Odborné ošetření (viz … na tomto štítku). 

P322 Specifické opatření (viz … na tomto štítku). 

P330 Vypláchněte ústa. 

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P332 Při podráţdění kůţe: 

P333 Při podráţdění kůţe nebo vyráţce: 

P334 Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P335 Volné částice odstraňte z kůţe. 

P336 Omrzlá místa ošetřete vlaţnou vodou. Postiţené místo netřete. 

P337 Přetrvává-li podráţdění očí: 

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 

ve vyplachování. 

P340 Přeneste postiţeného na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující 

dýchání. 

P341 Při obtíţném dýchání přeneste postiţeného na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 

v poloze usnadňující dýchání. 

P342 Při dýchacích potíţích: 

P350 Jemně omyjte velkým mnoţstvím vody a mýdla. 

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. 

P352 Omyjte velkým mnoţstvím vody a mýdla. 

P353 Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. 

P360 Kontaminovaný oděv a kůţi okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody a potom oděv 

odloţte. 

P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamţitě svlékněte. 

P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným pouţitím ho vyperte. 

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným pouţitím vyperte. 

P370 V případě poţáru: 

P371 V případě velkého poţáru a velkého mnoţství: 

P372 Nebezpečí výbuchu v případě poţáru. 

P373 Poţár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. 

P374 Haste z přiměřené vzdálenosti a dodrţujte běţná opatření. 



 

P375 Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 

P376 Zastavte únik, můţete-li tak učinit bez rizika. 

P377 Poţár unikajícího plynu:  

Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. 

P378 K hašení pouţijte …. 

P380 Vykliďte prostor. 

P381 Odstraňte všechny zdroje zapálení, můţete-li tak učinit bez rizika. 

P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

P391 Uniklý produkt seberte. 

P301+P310 PŘI POŢITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

P301+P312 PŘI POŢITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

P301+P330+P331 PŘI POŢITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

P302+P334 PŘI STYKU S KŮŢÍ: Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého obvazu. 

P302+P350 PŘI STYKU S KŮŢÍ: Jemně omyjte velkým mnoţstvím vody a mýdla. 

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŢÍ: Omyjte velkým mnoţstvím vody a mýdla. 

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŢÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu 

okamţitě svlékněte. Opláchněte kůţi vodou/osprchujte. 

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiţeného na čerstvý vzduch a ponechte jej v 

klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtíţném dýchání přeneste postiţeného na čerstvý 

vzduch 

a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. 

P305+P351+P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. 

P306+P360 PŘI STYKU S ODĚVEM: Kontaminovaný oděv a kůţi okamţitě omyjte velkým 

mnoţstvím vody a potom oděv odloţte. 

P307+P311 PŘI expozici: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 

lékaře. 

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

P332+P313 Při podráţdění kůţe: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P333+P313 Při podráţdění kůţe nebo vyráţce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P335+P334 Volné částice odstraňte z kůţe. Ponořte do studené vody/zabalte do vlhkého 

obvazu. 

P337+P313 Přetrvává-li podráţdění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P342+P311 Při dýchacích potíţích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

P370+P376 V případě poţáru: Zastavte únik, můţete-li tak učinit bez rizika. 

P370+P378 V případě poţáru: K hašení pouţijte …. 

P370+P380 V případě poţáru: Vykliďte prostor. 

P370+P380+P375 V případě poţáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z 

dostatečné vzdálenosti. 

P371+P380+P375 V případě velkého poţáru a velkého mnoţství: Vykliďte prostor. Kvůli 

nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. 



 

Pokyny pro bezpečné zacházení – skladování 

P401 Skladujte … 

P402 Skladujte na suchém místě. 

P403 Skladujte na dobře větraném místě. 

P404 Skladujte v uzavřeném obalu. 

P405 Skladujte uzamčené. 

P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi/… obalu s odolnou vnitřní vrstvou. 

P407 Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. 

P410 Chraňte před slunečním zářením. 

P411 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. 

P412 Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P413 Mnoţství větší neţ … kg/… liber skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. 

P420 Skladujte odděleně od ostatních materiálů. 

P422 Skladujte pod … 

P402+P404 Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. 

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 

P410+P403 Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě. 

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. 

P411+P235 Skladujte při teplotě nepřesahující … °C/…°F. Uchovávejte v chladu. 

Pokyny pro bezpečné zacházení – odstraňování 

P501 Odstraňte obsah/obal … 



 

Příloha 11 Výstražné symboly nebezpečnosti

 
Hořlavý 

 

 
Obsahující plyny pod tlakem 

 
Výbušný 

 
Oxidující 

 

 
Žíravý 

 
Vysoce toxický 

 

 
Mírné účinky na lidské zdraví 

 
Vážné účinky na lidské zdraví 

 

 
Nebezpečný pro životné prosředí 



 

Příloha 12 Srovnání tříd nebezpečnosti s nynější klasifikací [14] 

AKUTNÍ TOXICITOU se rozumějí nepříznivé účinky, k nimţ dojde po orální (ústy - požitím, vypitím) nebo 

dermální (přes kůži) aplikaci jedné dávky látky nebo směsi či vícenásobných dávek podaných během 24 hodin 

nebo po inhalační (vdechováním) expozici po dobu 4 hodin. 

Třída nebezpečnosti akutní toxicita se člení podle způsobu expozice: 

akutní orální toxicitu  (nově místo R vět budou „H“ věty - H300, H301, H302) 

akutní dermální toxicitu  (H310, H311, H312) 

akutní inhalační toxicitu  (H330, H331, H332) 

Třída nebezpečnosti akutní toxicita se člení na 4 kategorie.  

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Acute Tox. 1/ Acute Tox. 2/ Acute Tox. 3/ Acute Tox. 4. (Nahrazují 

stávající písmenné symboly např.  T+, T, Xn). 

Nově zaveden pojem ATE (acute toxicity estimates) = odhady akutní toxicity, který je základním kritériem pro 

klasifikaci.  

Pro látku ATE je většinou LD50 či LC50, je-li známo. Není-li, bere se tzv. přepočtený odhad akutní toxicity (tab. 

3.1.2. z přílohy I). 

LD50 (střední letální/smrtelná dávka) - statisticky vypočtená jednotlivá dávka látky (popř. přípravku/směsi), u 

níţ lze očekávat, ţe způsobí uhynutí 50 % zvířat, jimţ byla podána orální nebo dermální cestou. Hodnota LD50 

se vyjadřuje v hmotnosti zkoušené látky na jednotku hmotnosti pokusného zvířete (mg.kg
-1

).   

LC50 (střední letální/smrtelná koncentrace) - statisticky vypočtená jednotlivá koncentrace látky (popř. 

přípravku/směsi), u níţ lze očekávat, ţe způsobí uhynutí 50 % zvířat, exponovaných inhalačně po definovanou 

dobu. Hodnota LC50 se udává jako hmotnost testované látky (popř. směsi) ve standardním objemu vzduchu 

(mg.L
-1

).  

Pro porovnání - výtah z vyhlášky č. 232/2004 Sb. ve znění pozd. předpisů  

akutní účinky 
Vysoce toxický T+ R28-

27-26 

Toxický T 

R25-24-23 

Zdraví škodlivý Xn R22-

21-20 

Orálně LD50 / potkan LD50≤25 mg.kg
-1

 25<LD50≤ 200 mg.kg
-1

 200<LD50≤ 2000 mg.kg
-1

 

Orálně: Metoda pevně 

stanov. dávky potkan 

méně neţ 100% přeţití při 

5mg.kg
-1

 

diskrim. dávka  

5mg.kg
-1

: 100%  

přeţití ale evid.tox 

diskrim. dávka 50mg.kg
-1

: 

100% přeţití ale evid.tox 

Orálně: Metoda třída 

akutní toxicity  

 při dávce  

≤25 mg.kg
-1

 

 při dávce mezi   

25< a ≤ 200 mg.kg
-1

 

 při dávce mezi  

200< a ≤ 2000 mg.kg
-1

 

Dermálně LD50 

potkan/králík 

LD50≤50 mg.kg
-1

 50< LD50≤ 400 mg.kg
-1

 400<LD50≤ 2000 mg.kg
-1

 

Inhalačně LC50 

aerosol/částice potkan 

LC50≤0,25mg.L
-1

  

na 4 hod 

0,25< LC50≤ 1 mg.L
-1

  

na 4 hod 

1<LC50≤ 5mg.L
-1

  

na 4 hod 

Inhalačně LC50 

plyny/páry potkan 

LC50≤0,5mg.L
-1

  

na 4 hod 

0,5< LC50≤ 2 mg.L
-1

  

na 4 hod 

2<LC50≤ 20 mg.L
-1

  

na 4 hod 



 

Příloha I nařízení – akutní toxicita: tabulka 3.1.1 - Kategorie nebezpečnosti pro akutní toxicitu a odhady 

akutní toxicity (ATE) definující příslušné kategorie   

Akut. toxicita 

Cesta expozice 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 

Orálně  

(mg.kg
-1

) 

ATE ≤ 5 5 < ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 300  300 < ATE ≤ 2000 

Dermálně (mg.kg
-1

) ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 200 < ATE ≤ 1000 1000 < ATE ≤ 

2000 

Inhalačně     

Plyny (ppmV) ATE ≤ 100 100 < ATE ≤ 500 500 < ATE ≤ 2500 2500 < ATE ≤ 20 

000 

Páry (mg.L
-1

)
 

ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 2 2 < ATE ≤ 10 10 < ATE ≤ 20 

Prach a mlha 

(mg.L
-1

) 

ATE ≤ 0,05 0,05 < ATE ≤ 0,5 0,5 < ATE ≤ 1 1 < ATE ≤ 5 

Koncentrace plynů se vyjadřují v částicích na milion a na objem (ppmV) 

Pro směsi byly obecné koncentrační limity u akutní toxicity zrušeny (nejsou uvedeny v příloze I), stejně tak 

byly zrušeny specifické koncentrační limity (nejsou uvedeny v příloze VI). Nově postup podle vzorce.  

ATE (odhad akutní toxicity) směsi se stanoví výpočtem z hodnot ATE všech relevantních sloţek podle níţe 

uvedeného vzorce pro orální, dermální nebo inhalační toxicitu: 

        100        = Σn      Ci          (poznámka suma Σn se vztahuje na celý zlomek) 

       ATEsměs           ATEi           je-li známa LD50 / LC50, použije se jako ATE 

kde: Ci = koncentrace i-té sloţky (% hmot. / % obj.)                n = počet sloţek 

i = jednotlivá sloţka od 1 do n             ATEi = odhad akutní toxicity i-té sloţky 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: vysoce toxické – 

prakticky všechny, toxické - většina , zdraví škodlivý – většina, tedy kromě těch, které mají R65, nebo R39, R48, 

R68, a nejsou-li dále také akutně nebezpečné. 

ŢÍRAVOST/DRÁŢDIVOST PRO KŮŢI 

Pozor mění se kritéria pro klasifikaci na základě výsledků zkoušek a dále se mění obecné koncentrační limity 

pro klasifikaci směsí. 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Ţíravost/dráţdivost pro kůţi = Skin Corr. 1A / Skin Corr. 1B / Skin Corr. 

1C / Skin Irrit. 2 

Ţíravostí pro kůţi se rozumí vyvolání nevratného poškození kůţe, totiţ viditelné nekrózy (odumření) pokoţky 

zasahující do škáry (část kůže), po působení zkoušené látky po dobu aţ 4 hodin. Pro ţíravost jsou typické vředy, 

krvácení, krvavé strupy a na konci 14 denního pozorování změna zabarvení v důsledku zblednutí kůţe, místa 

postiţená alopecií (vypadání chlupů, vlasů) a jizvy. K posouzení podezřelých lézí (postižení) se uváţí 

histopatologie.  (H314)  

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: žíravé (R34 a 

R35)  



 

Dráţdivostí pro kůţi se rozumí vyvolání vratného poškození kůţe po působení zkoušené látky po dobu aţ 4 

hodin.  (H315)  

Do této třídy nebezpečnosti bude spadat většina látek/směsí podle současné klasifikace zařazené jako: dráždivé 

(R38) 

VÁŢNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŢDĚNÍ OČÍ 

Pozor mění se kritéria pro klasifikaci na základě výsledků zkoušek a dále se mění obecné koncentrační limity 

pro klasifikaci směsí. 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Eye Dam 1 / Eye Irrit. 2 

Váţným poškozením očí se rozumí vyvolání poškození oční tkáně nebo zhoršení vidění po aplikaci zkoušené 

látky na povrch oka, které není plně vratné do 21 dnů po aplikaci. 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: dráždivé (R41)  

(H318)  

Podráţděním očí se rozumí vyvolání změn v oku po aplikaci zkoušené látky na povrch oka, které jsou plně 

vratné do 21 dnů po aplikaci.  (H319)  

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: dráždivé (R36) 

+ nově i některé méně dráždivé (dnes neklasifikované jako nebezpečné !!!)  

Příklad: Tab. 3.3.5 - Údaje na štítku pro váţné poškození očí / podráţdění očí 

Klasifikace Kategorie 1 

(nevratné účinky na oči) 

Kategorie 2 

(dráţdivý pro oči) 

Výstraţné symboly GHS 

  

Signální slovo Nebezpečí Varování 

Standardní věta o nebezpečnosti H318: Způsobuje váţné poškození 

očí 

H319: Způsobuje váţné 

podráţdění očí 

Pokyn pro bezpečné zacházení – 

prevence  

P280 P264 

P280 

Pokyn pro bezpečné zacházení – 

reakce 

P305 + P351 + P338 

P310 

P305 + P351 + P338 

P337 + P313 

SENZIBILIZACE DÝCHACÍCH CEST NEBO KŮŢE 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Resp. Sens. 1 / Skin Sens. 1 

Látkou senzibilizující dýchací cesty se rozumí látka, která po vdechování vyvolává přecitlivělost dýchacích 

cest (při některé další expozici alergickou reakci např. astmatický záchvat, dušnost).  (H334) 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: senzibilizují 

(R42) 

Látkou senzibilizující kůţi se rozumí látka, která po styku s kůţí vyvolává alergickou odpověď. (například 

alergický ekzém) (H317) 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: senzibilizující 

(R43) 

  



 

MUTAGENITA V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH  (H340 / H341) 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Muta. 1A / Muta. 1B / Muta. 2 

Mutací se rozumí trvalá změna mnoţství nebo struktury genetického materiálu v buňce. Pojem „mutace― se 

vztahuje jak na dědičné genetické změny, které se mohou projevit na fenotypické úrovni, tak na změny DNA, 

jsou-li známy (včetně specifických změn párů bází a translokace chromozomů). Pojem „mutagenní― a 

„mutagen― se bude pouţívat pro látky vyvolávající zvýšený výskyt mutací v populacích buněk nebo organismů. 

Tato třída nebezpečnosti se týká především látek, které mohou způsobovat mutace v lidských zárodečných 

buňkách, jeţ mohou být přenášeny (díky spermii a vajíčko) na potomstvo. Při zařazování látek a směsí do této 

třídy nebezpečnosti se však posuzují rovněţ výsledky zkoušek týkajících se mutagenity nebo genotoxicity in 

vitro (buňky „ve zkumavce“) a v somatických (buňky v těle kromě pohlavních) a zárodečných buňkách savců in 

vivo (živých zvířatech).  

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: R46, R68 - 

některé  

KARCINOGENITA (H350 / H351 + písmeno „i― – při vdechování) 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Carc. 1A / Carc. 1B / Carc. 2 

Karcinogenem se rozumí látka nebo směs látek, které vyvolávají rakovinu nebo její větší výskyt. Látky, které 

vyvolaly benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné) nádory v dobře provedených experimentálních studiích na 

zvířatech, se rovněţ pokládají za látky, o nichţ se předpokládá nebo u nichţ existuje podezření, ţe jsou lidským 

karcinogenem, pokud neexistují přesvědčivé důkazy, ţe mechanismus tvorby nádoru není pro člověka 

relevantní. 

Pro účely klasifikace pro karcinogenitu se látky zařadí do jedné ze dvou kategorií (a dále podkategorií) na 

základě průkaznosti důkazů a dodatečných úvah (průkaznost důkazů). V některých případech můţe být 

odůvodněná klasifikace pro konkrétní cestu expozice, pokud lze přesvědčivě prokázat, ţe ţádná jiná cesta 

expozice toto nebezpečí nevykazuje.    

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: R45, R 49, R40 

TOXICITA PRO REPRODUKCI  (H360 / H361 +  písmena „f, d, F, D―) 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Repr. 1A / Repr. 1B / Repr. 2 / Lact. 

Toxicita pro reprodukci zahrnuje nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých muţů a ţen, 

jakoţ i vývojovou toxicitu u potomstva.  

V tomto systému klasifikace se toxicita pro reprodukci rozděluje do dvou hlavních skupin: 

a) nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost;     

b) nepříznivé účinky na vývoj potomstva. 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: R60, R61, R62, 

R63 a R64 s určitou výjimkou 

TOXICITOU PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY (PO JEDNORÁZOVÉ EXPOZICI) se rozumí 

specifická, neletální (nemá za následek smrt) toxicita pro cílové orgány vyplývající z jednorázové expozice látce 

nebo směsi. Zahrnuty jsou všechny závaţné účinky na zdraví, které mohou poškodit funkci, a to vratné i 

nevratné, okamţité nebo opoţděné, kterými se výslovně nezabývají oddíly 3.1 aţ 3.7 a oddíl 3.10 (viz rovněţ 

bod 3.8.1.6) (tj. účinky nespadají do jiných tříd nebezpečnosti).   (H370 / H371) 



 

Poznámka: Kategorie 3 této třídy nebezpečnosti zahrnuje podráţdění dýchacích cest a narkotické účinky.  

(H335 / H336) 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: STOT SE 1 / STOT SE 2 / STOT SE 3 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: R67, R37, dále 

R39, některé R68, popř. některé další nové 

TOXICITOU PRO CÍLOVÉ ORGÁNY (PO OPAKOVANÉ EXPOZICI) se rozumí specifická toxicita pro 

cílové orgány vyplývající z opakované expozice látce nebo směsi. Zahrnuty jsou všechny závaţné účinky na 

zdraví, které mohou poškodit funkci, a to vratné i nevratné, okamţité nebo opoţděné. Nezahrnují se však jiné 

specifické toxické účinky, kterými se výslovně zabývají oddíly 3.1 aţ 3.8 a oddíl 3.10 .  (H372 / H373) 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: STOT RE 1 / STOT RE 2 

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako: R33, R48, popř. 

některé další nové  

NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ  (H304) 

„Vdechnutím― se rozumí vniknutí kapaliny nebo tuhé látky či směsi do průdušnice a dolních cest dýchacích 

přímo ústní nebo nosní dutinou nebo nepřímo při dávení. Toxicita při vdechnutí zahrnuje váţné akutní účinky, 

například chemickou pneumonii (zápal plic), různé stupně poškození plic nebo smrt po vdechnutí. 

Zkratky podle přílohy VI nařízení: Asp. Tox. 1  

Do této třídy nebezpečnosti budou spadat látky/směsi podle současné klasifikace zařazeny jako R65, ale pozor 

(!!!) mění se zde limit a nově sem budou spadat i další látky/směsi s kinematickou viskozitou až do 20,5 mm
2
/s 

při 40
0
C. 

 

 


