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expozice (exposure) 
vystavení organismu působení faktorů prostředí (například hluku, 
vibracím, prachu, záření) nebo účinkům látky;  
v úvahu se bere objektivně zjištěná (změřená) hodnota zátěže 
faktory pracovního prostředí a doba, po kterou je v práci člověk 
této zátěži vystaven. 
 
nebezpečí (hazard) 
vnitřní vlastnost nebo schopnost materiálu, zařízení, pracovní 
metody a praxe s potenciálem způsobit škodu 
 
riziko (risk) 
pravděpodobnost způsobení škody v podmínkách užití či expozice, 
a možný rozsah škody 

 

 

 1. Základní pojmy 
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (1)  

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 

azbestem a biologickými činiteli  

  

Příl.1 

 

Kritéria kategorizace prací  

  

2. CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (2)  
  

(1) Zařazování prací s chemickými látkami nebo směsmi do 

kategorií se provádí na základě hodnocení expozice podle 

naměřených koncentrací těchto látek nebo směsí v 

pracovním ovzduší v dýchací zóně osoby a jejich srovnání s 

kriteriálními hodnotami uvedenými pro jednotlivé kategorie v 

této vyhlášce.   

(2) S ohledem na to, že dýchací ústrojí osoby nemusí být 

jedinou cestou vstupu chemických látek nebo směsí do 

organismu, neboť na expozici se může podílet i vstup 

zažívacím ústrojím a kůží a množství látky nebo směsi přijaté 

dýchacím ústrojím může výrazně kolísat zejména v závislosti na 

plicní ventilaci, zohledňují se při zařazování práce s nimi i 

výsledky vyšetření osob pomocí biologických expozičních 

testů a schopnost některých látek pronikat do organismu jinými 

cestami vstupu, například neporušenou kůží.  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (3)   

(3) U prací s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými 

jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 

nebo 2 a toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dalšími 

podle chemického zákona11) označenými větami R 26, R 27, R 

28 a jejich kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a 

R 49, R 60, R 61, klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 

1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H350, H350i, 

mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B se 

standardní větou o nebezpečnosti H340, toxické pro reprodukci 

kategorie 1A a 1B se standardní větou o nebezpečnosti H360, 

H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df a dále se standardní 

větou o nebezpečnosti H300, H310, H330, H370, H334, H317 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) se při jejich 

zařazování do kategorie postupuje individuálně na základě 

hodnocení jejich toxikologických vlastností, jejich cest 

vstupu do organismu a jejich míry expozice.  

  

  



• výbušné – extrémně  reagují i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu 
   plynu nebo u nich dochází při definovaných zkušebních podmínkách k 
   detonaci a prudkému shoření, nebo při zahřátí vybuchují, jsou-li 
   umístěny v částečně uzavřené nádobě 
 
• oxidující – při styku s jinými látkami, zejména hořlavými, vyvolávají 
   vysoce exotermní reakci 
 
• extrémně hořlavé – v kapalném stavu mají bod varu nižší než 35°C 
  nebo které v plynném stavu jsou vznětlivé při styku se vzduchem za 
   normální teploty a normálního (atmosférického) tlaku 
 
• vysoce hořlavé – se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při 
  styku se vzduchem nebo se mohou v pevném stavu snadno vznítit po 
   krátkém styku se  zapáleným zdrojem a po odstranění zápalného 
   zdroje dále hoří,  případně doutnají, dále v kapalném stavu mají 
   teplotu vzplanutí menší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé, nebo 
   při styku s vodou uvolňují vysoce hořlavé plyny 
 
• hořlavé – mají teplotu vzplanutí v rozmezí od 21°C do 50°C 
 



• vysoce toxické – po vdechnutí, požití, nebo proniknutí kteří mohou 
   způsobit vážné akutní nebo chronické poškození zdraví případně smrt 
 
• toxické 
 
• zdraví škodlivé 
 
• žíravé - při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení 
 
• dráždivé – při přímém dlouhodobém, nebo opakovaném styku s kůží 
  nebo sliznicí mohou vyvolat zánět 
 
• senzibilizující - po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 
  přecitlivělost 
 
• karcinogenní – po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou 
   vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny 
 
• mutagenní – zvyšují četnost výskytu genetických poškození 
 
• toxické pro reprodukci – zvyšují četnost výskytu nedědičných 
  poškození potomků,poškození reprodukčních funkcí nebo schopností 
  reprodukce muže a ženy 
 
• nebezpečné pro životní prostředí – po proniknutí do životního 
  prostředí představují okamžité nebo opožděné nebezpečí 



Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví (H věty)  

podle směrnice CLP (1272/2008/ES) 

H300 Při požití může způsobit smrt. 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

H330 Při vdechování může způsobit smrt. 

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. 

H340 
Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě 
prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H350 
Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní 
cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H360 

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický 
účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní 
cesty expozice nejsou nebezpečné>. 

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování. 

H360F Může poškodit reprodukční schopnost. 

H360D Může poškodit plod v těle matky. 



Doplňující informace o nebezpečnosti  

Vlastnosti související se zdravím 

EUH 02       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 může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 

EUH 070     Toxický při styku s očima. 

EUH 071     Způsobuje poleptání dýchacích cest 

Doplňující údaje na štítku / informace o některých látkách nebo 

směsích  

EUH 201/ 201A  Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat  

                            děti. Pozor! Obsahuje olovo. 

EUH 202   Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

EUH 203   Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 204   Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 205   Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 

EUH 206   Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

EUH 207   Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary.  

                  Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. 

EUH 208   Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci. 
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (4) 

  

(4) Pro hodnocení expozice genotoxických látek 

vyvolávajících chromozómové a chromatidové aberace lze 

použít konvenční cytogenetickou analýzu, pokud nejsou pro 

hodnocení expozice dané látce k dispozici metody měření 

inhalační expozice nebo biologické expoziční testy, nebo pokud 

může být podle současného poznání u dané látky významná i 

expozice jinými cestami, než dýchacím ústrojím.  

 

(5) Práce s chemickými látkami, pro které nejsou stanoveny 

hodnoty PEL nebo nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) 

v pracovním ovzduší, se zařazuje do kategorie individuálně na 

základě hodnocení toxikologických vlastností látek, cesty 

vstupu těchto látek do organismu a míry expozice osob těmto 

látkám.  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (5) 

 Kategorie druhá  

  

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby 

exponovány  

  

a) chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové 

koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než 0,3 jejich 

hodnot PEL, avšak nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu 

NPK-P stanovenou právním předpisem upravujícím podmínky 

ochrany zdraví při práci10),  

  

b) směsím chemických látek s předpokládaným aditivním 

účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných 

koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je 

vyšší než 0,3, ale nižší než 1, nebo  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (6)  

Kategorie druhá   
c) chemickým látkám a směsím klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1 

nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 45 nebo R 49, 

mutagenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou 

rizikovost R 46 a toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se standardní 

větou označující specifickou rizikovost R 60 nebo R61 podle chemického 

zákona11) a dalším chemickým látkám nebo směsím podle chemického 

zákona11) označeným větami R 26, R 27, R 28, R 42, R 43 a jejich 

kombinacemi, a dále větou R 39 v kombinaci s jinými standardními větami 

označující specifickou rizikovost, chemickým látkám nebo směsím uvedeným v 

chemickém zákoně11) klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1A nebo 1B 

se standardní větou o nebezpečnosti H350, H350i, mutagenní v zárodečných 

buňkách kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H340, 

toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B se standardní větou o nebezpečnosti 

H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df a látkám nebo směsím se 

standardní větou o nebezpečnosti H300, H310, H330, H370, H334, H317 podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie1), pokud práce s nimi nenáleží podle 

výsledků komplexního hodnocení expozice osob do kategorie vyšší.  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (7)  
Kategorie třetí  

  

Do třetí kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby 

exponovány  

  

a) chemickým látkám, jejichž průměrné celosměnové 

koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu PEL, 

avšak nepřekračují hodnotu NPK-P stanovenou právním 

předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při práci10) 

nebo, pokud pro danou látku není hodnota NPK-P stanovena, 

nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL,  

  

b) směsím chemických látek s předpokládaným aditivním 

účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných 

koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je 

vyšší nebo roven 1, ale nižší než 2, nebo  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (8) 
Kategorie třetí   
c) chemickým látkám a směsím klasifikovaným jako karcinogenní 

kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 45 

nebo R 49, mutagenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující 

specifickou rizikovost R 46, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se 

standardní větou označující specifickou rizikovost R 60 nebo R 61 podle 

chemického zákona11) a dalším chemickým látkám nebo směsím podle 

chemického zákona11) označeným větami R 26, R 27, R 28, R 42, R 43 a 

jejich kombinacemi, a dále větou R 39 v kombinaci s jinými standardními 

větami označující specifickou rizikovost, chemickým látkám nebo směsím 

uvedeným v chemickém zákoně11) klasifikovaným jako karcinogenní 

kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H350, H350i, 

mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B se standardní větou 

o nebezpečnosti H340, toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B se 

standardní větou o nebezpečnosti H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, 

H360Df a látkám nebo směsím se standardní větou o nebezpečnosti H300, 

H310, H330, H370, H334, H317 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie1), pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků 

komplexního hodnocení expozice zaměstnanců do kategorie druhé.  
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 2. Vyhláška o kategorizaci prací  
    432/2003 Sb., v platném znění (9) 

 

Kategorie čtvrtá  

 

Do čtvrté kategorie se zařazuje práce, při níž jsou překročeny 

kriteriální hodnoty pro zařazení do třetí kategorie.  

 



Příl.2 
Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů  
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Pracovnělékařské služby  (§ 53)   

  

(1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, 

jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, 

pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, 

provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou 

preventivními prohlídkami, a hodnocení zdravotního stavu za 

účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, 

poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu 

před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi 

souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a 

pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.  

    3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (1)  
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Příloha č. 2 : Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo 

omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských 

prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky 

I. Rizikové faktory pracovních podmínek 

1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně) 

1.1. Práce s chemickými látkami 

Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech 

chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce 

exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné 

vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované 

osoby vzniká. 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 

1. prognosticky závažné nemoci cílových orgánů pro působení daných látek, 

2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, 

3. prokázaná přecitlivělost v anamnéze na látky vyskytující se při posuzované práci. 

 

 

 

 

 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (2)  



22 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě 

závěru odborného vyšetření, zejména 

1. nemoci cílových orgánů pro působení daných látek, 

2. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy, 

3. závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání. 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice 

hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. 

Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo 

dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného 

právního předpisu 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice 

hepatotoxickým látám, močový sediment, alfa1 mikroglobuliny v moči a kreatinin v krvi u 

expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy 

toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických 

látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických 

expozičních testů (BET) 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky 

Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s 

fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, vyšetření v 

rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky 

 

1.2. Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 

nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B 

1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B 

   3.Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (3)  
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2. CHEMICKÉ FAKTORY (vybrané) 

 

2.1.    Olovo a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) 

2.2.    Rtuť a její sloučeniny 

2.2.1. Kovová rtuť a její anorganické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na R) 

2.2.2. Organické sloučeniny rtuti 

2.3.    Arzén a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R 

2.4.    Antimon a jeho sloučeniny 

2.5.    Beryllium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C) 

2.6.    Kadmium a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C, M a R) 

2.7.    Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) 

2.8.    Mangan a jeho sloučeniny 

2.9.    Nikl a jeho sloučeniny (se zvláštním zřetelem na C a R) 

2.10.  Fosfor a jeho sloučeniny 

2.10.1. Fosfor bílý 

2.10.2. Fosfor a jeho anorganické sloučeniny, například (ortho) fosforečnan      

            vápenatý, amonný, sodný, draselný, zinečnatý 

2.10.3. Organické sloučeniny fosforu (například organofosfáty - OF a  

            trikrezylfosfát-TKP a další se zvláštním zřetelem na R, pokud některá  

            sloučenina je takto klasifikována) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (4)  
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2.11. Vanad a jeho sloučeniny 

2.12. Fluór a jeho anorganické a organické sloučeniny (se zvláštním zřetelem na 

sloučeniny, které jsou C, M a R) 

2.13. Chlór a jeho anorganické sloučeniny (například chlornany, chlorečnany,  

         kyselina chloristá) 

2.14. Ostatní halogeny a jejich sloučeniny (například bróm, bromované  

          uhlovodíky - monobromomethan, 1,2, dibromethan, bromoform,  

          dibromomethan, jód) 

2.15. Zinek a jeho sloučeniny, které nemají žádnou nebezpečnou vlastnost pro  člověka 

2.16. Měď a její sloučeniny 

2.17. Oxid uhelnatý u prací zařazených do kategorie 4 (se zvláštním zřetelem na R) 

2.18. Oxidy dusíku a ozón 

2.19. Oxidy síry 

2.20. Kyanovodík a kyanidy 

2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce 

2.22. Fosgen 

2.23. Borany (hydridy boru - například diboran, pentaboran, dekaboran) 

2.24. Sirouhlík 

2.25. Sirovodík a sulfidy (sirníky) 

2.26. Amoniak a ty hydroxidy, které představují riziko při inhalační expozici 

 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (5)  
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2.27.    Halogenované uhlovodíky 

2.27.1. Trichlorethylen a tetrachlorethylen (= perchlorethylen) (se zvláštním zřetelem na 

             C u té z nich, která je takto klasifikována) 

27.2.     Methylchlorid (= monochlormethan) 

2.27.3.  Tetrachlormethan, trichlormethan (chloroform), dichlormethan  

            (=methylenchlorid), l, l-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, l,l,l-trichlorethan, 1,1,2  

            trichlorethan (se zvláštním zřetelem na C u těch, které jsou karcinogenem) 

2.27.4.  Vinylchlorid (= chlorethen) (se zvláštním zřetelem na C) 

 

2.28.    Uhlovodíky 

2.28. 1. Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (např. například různé  

             druhy benzínů, solventních naft a petrolejů) 

2.28.2.  1,3-butadien (buta-1,3dien) (se zvláštním zřetelem na C a M) 

 

2.29.    Alkoholy 

2.29.1. Alkoholy (např.například ethanol, propan-1-ol, propan-2-ol (iso-propanol),  

             butanol, cyklohexanol) 

2.29.2   Methanol 

2.30.     Glykoly (ethylenglykol, diethylenglykol, hexylenglykol, 1,4 butanediol) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (6)  
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2.31     Étery 

2.31.1. Étery (kromě halogenovaných a glykoléterů) (např. například dimethyleter,  

             methylethyleter, diethyleter (ether), diisopropylether 

2.31.2. Glykolethery a glykoletheracetáty (např. například ethoxyethanol,  

            2-ethoxyethylacetát, 2 methoxyethanol, 2 methoxyethylacetát,  

             2-butoxyethanol;2-butoxyethylacetát) 

 

2.32     Aldehydy 

2.32.1. Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy (např. napřílad acetaldehyd,  

            butyraldehyd, paraldehyd (2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan), glutaraldehyd,  

             metaldehyd, akrylaldehyd (akrolein) 

2.32.2. Aromatické a heterocyklické aldehydy (např. například 2-furaldehyd  

            (furfural), tetrahydrothiopyran-3-karboxaldehyd, benzaldehyd)  

            (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány R) 

2.33     Akrylonitril a jiné nitrily (např. například acetonitril, propannitril,  

            malononitril, adiponitril) (se zvláštním zřetelem na C) 

2.34.    Alifatické nitroderiváty (např. například nitromethan, trinitromethan,  

            tetranitromethan, nitroethan, nitropropan) 

2.35.    Alifatické amidy (např. například akrylamid a dimethylformamid)  

            (se zvláštním zřetelem na ty, které jsou klasifikovány jako C, M a R) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (7)  
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2.36. Benzen (se zvláštním zřetelem na C a M) 

2.37. Homology benzenu (např. například toluen, xylen, ethylbenzen,  

         trimethylbenzeny, např. například kumen (isopropylbenzen)) 

2.38. Naftalen a jeho homology (např. například methylnaftalen, tetralin, dekalin) 

2.39. Styren (vinylbenzen) a divinylbenzen a styrenoxid (se zvláštním zřetelem na C  

         a M, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci) 

2.40. Fenol a jeho homology (např. například krezol, katechol, resorcinol,  

          hydrochinon) nebo halogenované deriváty (pentachlorfenol) 

2.41. Aromatické nitro sloučeniny (např. například nitrobenzen, nitrotolueny,  

        dinitrobenzeny, dinitrotolueny, trinitrotoluen, dinitrofenol, trinitrofenol  

        (kyselina pikrová), dinitro-o-krezol, dinitrochlorbenzen) (se zvláštním zřetelem  

         na C, M a R, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci) 

2. 42. Aromatické amino sloučeniny (např. anilín, p-toluidin, m-toluidin, benzidin a  

          jeho soli, dichlorbenzidin a jeho soli, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl a jeho soli,  

          o toluidin (se zvláštním zřetelem na C, M a R, pokud některá z těchto  

          sloučenin má tuto klasifikaci) 

2.43. Polychlorované bifenyly, dibenzodioxiny (např. například 2,3,7,8-TCDD) a  

         dibenzofurany (se zvláštním zřetelem na C) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (8)  
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2.44. Polycyklické aromatické uhlovodíky (např. například benzo(a)pyren,  

         benzo(a)anthracen, benzo(e)acefenanthrylen, benzo(j)fluoranthen,  

         benzo(k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, chrysen, benzo(e)pyren) (se  

         zvláštním zřetelem na C) 

2.45. Syntetické pyretroidy (např. například permethrin, cypermethrin,  

         tetramethrin, deltamethrin) 

2.46. Dipyridily (diquat, paraquat) 

2.47. Karbamátové insekticidy (např. například inhibitory AChE - aldicarb,  

         carbofuran, methomyl, bendiocarb, carbaryl, pirimicarb) (se zvláštním  

         zřetelem na C, pokud některá z těchto sloučenin má tuto klasifikaci) 

2.48. Sloučeniny kovů platinové skupiny (platina, osmium) 

2.49. Thalium a jeho sloučeniny 

2.50. Baryum a jeho rozpustné sloučeniny 

2.51. Sloučeniny cínu (se zvláštním zřetelem na R, pokud některá z těchto  

         sloučenin má tuto klasifikaci) 

2.52. Sloučeniny selenu a teluru 

2.53. Uran a jeho sloučeniny 

2.54. Estery kyseliny dusičné (např. například nitroglycerin, dinitroglykol,  

         propylenglykoldinitrat, pentrit) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb. (9)  
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2.55. Anorganické a organické kyseliny 

2.56. Ethylenoxid (oxiran) a epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan;  

         chlórmethyloxiran) (se zvláštním zřetelem na C a M) 

2.57. Halogenované alkylethery a arylethery (např. například  

         bis(chlormetyl)ether a chlorometylmethylether) (se zvláštním zřetelem na C) 

2.58. Cytostatika (se zvláštním zřetelem na C) 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb.(10)  
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2.21. Izokyanáty bez ohledu na kategorii práce 
 

A. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména 

1. prokázaná přecitlivělost na některý z izokyanátů, 

2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému, včetně alergických. 

 

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k 

práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména 

1. chronické nemoci dýchacího systému, 

2. alergické kožní nemoci, 

3. závažné kardiální nemoci s levostrannou dekompenzací. 

 

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, RTG hrudníku 

 

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie 

Lhůty prohlídek: poprvé za 1/4 roku po nástupu do rizika, dále 1x za 1 rok 

poprvé za 3 měsíce po nástupu k výkonu práce s izokyanáty, dále 1x za 1 rok 

 

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky 

 

Následné prohlídky: 0 

   3. Vyhláška o pracovnělékařských službách 79/2013 Sb.(11)  
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§ 2 

(1) Těhotným zaměstnankyním jsou zakázány práce 

a) rizikové 3), s výjimkou 

1. prací zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování 

prací do kategorií4) jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria práce v 

noční době, 

g) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným 

   standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního         

    předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi7) nebo  

    standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu  

   Evropské unie2) 

    1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými  

       účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo  

       jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo  

       R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s  

       větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi  

       nebo s větami H370, H371 nebo H372, 

    4.Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích  

        180/2015 Sb.(1) 
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2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo  

   R40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo  

   H351, 

3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68  

   anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340  

   nebo H341, 

4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3  

   s větami R 61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, 

   H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd, 

5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich   

    kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317, 

 

    4.Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích  

        180/2015 Sb. (2) 
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h) spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným 

    v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že  

    nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně nebo plodu, 

i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika  

   nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení     

   zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné zaměstnankyně  

   nebo plodu, 

j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci,  

   při  jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo  

   antimitotickými léky, 

    4.Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích  

        180/2015 Sb. (3) 
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 5. Nařízení EU (platnost od 1.1.2018) (1) 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 

RADY (EU) 2017/852 

ze dne 17. května 2017 

o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 

 
(21) Použití rtuti v zubním amalgámu představuje nejrozšířenější 

způsob využití rtuti v Unii a je významným zdrojem znečištění. Použití 

zubního amalgámu by tak mělo být postupně snižováno v souladu s 

úmluvou a národními plány, a to zejména na základě opatření uvedených v 

části II přílohy A úmluvy. Komise by měla posoudit proveditelnost 

postupného ukončení používání zubního amalgámu v dlouhodobém 

výhledu, pokud možno do roku 2030, a podat v této věci zprávu, přičemž 

zohlední národní plány požadované tímto nařízením a současně bude plně 

respektovat odpovědnost členských států za organizaci zdravotnictví a 

poskytování zdravotní péče. Kromě toho je třeba přijmout zvláštní opatření v 

oblasti preventivní ochrany zdraví týkající se zranitelných osob, jako jsou 

děti a těhotné či kojící ženy. 
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Měla by být stanovena povinnost používat zubní amalgám v 

kapslové formě v předem určených dávkách a separátory 

amalgámu ve stomatologických zařízeních, v nichž se používá zubní 

amalgám nebo v nichž se odstraňují amalgámové výplně nebo zuby s 

takovýmito výplněmi, aby byli zubní lékaři a pacienti chráněni před 

expozicí rtuti a aby se zajistilo, že vznikající odpadní rtuť je 

shromažďována a odstraňována v souladu s řádným nakládáním s 

odpady a že není za žádných okolností vypouštěna do životního 

prostředí. Z tohoto důvodu by použití volně balené rtuti zubními 

lékaři mělo být zakázáno. Amalgámové kapsle…..jsou považovány 

za vhodné pro použití zubními lékaři. Dále je třeba stanovit 

minimální míru účinnosti záchytu pro amalgámové separátory….  

 5. Nařízení EU (platnost od 1.1.2018) (2) 
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Článek 10      Zubní amalgám 

  

Od 1. ledna 2019 lze používat zubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách. 

Použití volně balené rtuti zubními lékaři se zakazuje. 

  

Od 1. července 2018 se zubní amalgám nesmí používat při stomatologickém ošetření mléčných 

zubů, dětí mladších 15 let a těhotných či kojících žen, s výjimkou případů, kdy to zubní lékař 

považuje za naprosto nezbytné z důvodu specifických zdravotních potřeb dotčeného pacienta. 

  

Do 1. července 2019 každý členský stát stanoví národní plán týkající se opatření, která hodlá 

provést za účelem postupného omezování používání zubního amalgámu. 

  

Od 1. ledna 2019 provozovatelé stomatologických zařízení, v nichž se používá zubní amalgám nebo 

odstraňují amalgámové výplně nebo zuby s takovýmito výplněmi, zajistí, aby jejich zařízení byla 

vybavena separátory amalgámu pro zachycování a sběr částic amalgámu včetně částic obsažených 

v použité vodě. 

  

 5. Nařízení EU (platnost od 1.1.2018) (3) 
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Článek 10      Zubní amalgám 

  

Tito provozovatelé zajistí, aby: 

  

separátory  amalgámu  uvedené  do  provozu  po  1.  lednu  2018  umožňovaly  

míru  záchytu  nejméně  95  % amalgámových  částic; 

 

Zubní lékaři zajistí, aby s jejich odpadem s obsahem amalgámu, včetně zbytků 

amalgámu, jeho částic a výplní a zubů nebo jejich částí, které jsou znečištěny 

zubním amalgámem, nakládaly a jeho sběr prováděly schválené subjekty nebo 

podniky zabývající se nakládáním s odpadem. 

  

Zubní lékaři nesmí za žádných okolností vypustit přímo ani nepřímo takovýto 

odpad s obsahem amalgámu do životního  prostředí. 

 

 5. Nařízení EU (platnost od 1.1.2018) (4) 
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PARAMETR Hg0 Hg2+ METYLRTUŤ (CH3Hg) 
ETYLRTUŤ 

(CH3CH2Hg) 

Cesta expozice Inhalační Orální Orální (konzumace ryb) 
Parenterální  

( vakcíny) 

Cílový orgán CNS, periferní NS, ledviny Ledviny CNS CNS, ledviny 

Místní klinické příznaky 

PLÍCE 

Bronchiální iritace, 

pneumonitis 

 (>1000 μg.m-3 v ovzduší) 

GIT 

Kovová chuť, stomatitis, 

gingivitis, zvýšená salivace 

(>1000 μg.m-3 v ovzduší) 

Kovová chuť, stomatitis, 

gastroenteritis 

KŮŽE Urtika, tvorba vehikul 

Systémové klinické příznaky 

LEDVINY 
Proteinurie 

 (>500 μg.m-3 v ovzduší) 

Proteinurie, 

 tubulární nekróza 
Tubulární nekróza 

PERIFERNÍ NS 
Periferní neuropatie 

 (>500 μg.m-3 v ovzduší) 
Akrodynie Akrodynie 

CNS 
Erethismus (>500 μg.m-3 

v ovzduší), tremor 

Parestézie, ataxie, ztráta 

visu a sluchu 

 (>200 μg.l-1 krve) 

Parestézie, ataxie, ztráta 

visu a sluchu 

Průměrný 

poločas 

(celotělový) 

60 dnů 40 dnů 70 dnů 20 dnů 

Léčba 

Meso-2,3-

dimerkaptojantarová 

kyselina 

Meso-2,3-

dimerkaptojantarová 

kyselina 

Cheláty nejsou efektivní Cheláty nejsou efektivní 

6. Toxikologie rtuti a jejích sloučenin 

Přehled toxikologických účinků rtuti  (podle Clarksona a spol.: The Toxicology of Mercury –  
Current Exposures and Clinical Manifestations. N.Eng.J.Med.18, 2003, s.1731 – 1736)  
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7. Hlavní zdroje humánní     

   expozice  
- extrakce zlata   
- rtuťové měřicí přístroje, 

baterie,zářivky,monitory 
- zubní amalgam 
- elektroda při elektrolytické  
   výrobě chlóru z NaCl  
- laboratorní chemikálie  
- léky a vakcíny, kosmetika 
- pigmenty 
- fungicidy  
 
 

Reducing mercury 
use in artisanal and 
small-scale gold 
mining. A practical 
guide.UNEP, 2012,  
76  s. ISBN 978-
92-807-3282-5.  
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0* pod hranicí stanovitelnosti (AAS AMA, ALTEC Praha s.r.o.) 

** 400 dětí : geom.průměr (min.-max.)    0,28  (0,04 – 4,28) μg.g-1 kreatininu  (SZÚ, 2017) 

 

Soubor 
Počet osob 

(muži+ženy)  

Věk (roky) 

aritm.prům. 

(min. – max.) 

Počet vlastních 

amalgámových  

výplní 

aritm.prům. (min. 

– max.) 

Hg MOČ  

[μg.g-1 

kreatininu]  

aritm.prům. 

± sm.odch. 

(min. – max.) 

Hg VLASY 

[μg.kg-1] 

aritm.prům. 

± sm.odch. 

(min. – max.) 

Počet 

úkonů 

(min-

max.) 

Stomatologie 
40  

(13 + 27) 

44  
(24-66) 

4,3  
(0-12) 

3,05 ±  3,52  
(0*-17,14) 

LIMIT: 100,00 

 

378 ±  263  
(60 -1628) 

Hranice: 1000 

 

64 
(0-280) 

Kontrola 
10  

(3 + 7)   

56  
(26-83) 

1,7  
(0-7) 

0,55 ±  0,83 
(0*-2,74) ** 

234 ± 121 
(59 - 453)  

- 

8.Používání kovové rtuti ve stomatologii (1)  
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y = 0,4181x + 2,6932 

R² = 0,1543 
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celková rtuť  v moči [μg.g-1 kreatininu]  

Koncentrace Hg v moči a počet vlastních amalgámových výplní  

u 50 osob (zima 2017 – jaro 2018)   

8.Používání kovové rtuti ve stomatologii (2)  
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