
Pojmy  z  chemické  

legislativy



Nová  chemická  legislativa  nás  

zahlcuje  spoustou  pojmů,  

mnohdy  dříve  všeobecně  

neznámých.

Pojmy  většinou  pocházejí  z  

angličtiny,  některé  z  nich  se  

pokusíme  v  této  prezentaci  

vysvětlit.



R = Registrace

E = Evaluace (zkoušení)

A = Akreditace (povolování)

CH =  Chemických  látek

Cílem  nařízení je  prověřit  vlastnosti  látek 

zapsaných v  seznamu  EINECS  a  stanovit

další  opatření, např. omezení  výroby.

K tomu výrobci  a  dovozci  musí  dodat

dosier = soubor informací a  údajů

REACH - označení nař. EK/EP 1907/2006



GHS  nebo CLP - označení nař. EK/EP 

č. 1272/2008

G= globální

H= harmonizovaný

S= systém

Cílem je zavést celosvětově jednotný sytém 

klasifikace nebezpečných vlastností. Protože 

v rámci EU je aplikován pozměněný GHS, je v 

Evropě označován  jako  CLP.

CLP = klasifikace, značení, balení



Identifikátory  chemických  látek

CAS – chemical abstracts service. Jde o 

mezinárodní registr chemických látek.

Kvízová  otázka:  kolik  látek  je  v  tomto  

registru  v  současnosti  zapsáno?



V  srpnu 2018  zaspáno přes 140 000 000  

chemických  látek, anorganických  i  

organických. 

Srovnání:

Registr  EINECS  obsahuje 100 204 látek;

Proces  registrace  dle REACH  se  

odhadem  dotýká  35 000 látek.



Číslo  ES – „inventární“ číslo některého z 

evropských seznamů

- EINECS – seznam tzv. starých látek

- ELINCS – seznam tzv. nových látek, 

které již podléhaly registraci

- NLP – seznal  látek nadále 

nepovažovaných za polymery.

ES číslo indikuje, že látka se vyskytuje na 

trhu EU

Indexové číslo – indikuje, že látka je 

zařazena v příloze VI. CLP a tudíž má 

harmonizovanou klasifikaci.



Některé  pojmy  z toxikologie  

a  ekotoxikologie

LD50 = letální  dávka  50,   je taková dávka 

látky, obvykle v  mg/kg živé váhy, kdy  

uhynulo  právě  50%  jedinců (obvykle  

potkan, králík….)  ve  zkušebním  vzorku.

Obdobou je hodnota  LC50 =  letální  

koncentrace  užívaná  pro  plyny  nebo  pro 

roztoky.

Pojmy  jsou  též  používány  pro  vyjádření  

nebezpečnosti  pro  životní  prostředí.



LOEL =  lowest  observation  efect  level

je  taková  nejnižší dávka, při  které  je ještě 

pozorována  odezva  organizmu.

Lapidárně  řečeno  - potkan  ještě  

nechcípnul, ale už je mu špatně.

NOEL =  no  observation  efect  level

je  taková  nejvyšší dávka,  při  které  ještě  

není  pozorována  žádná  odezva  organizmu.

Lapidárně  řečeno  - potkanovi  je  ještě  

dobře.



DNEL =  derived  no  efect  level

Odvozená  bezpečná  dávka. Její hodnota 

bude vycházet z  NOEL  a  bude činit    

10-1 až  10-3 její  hodnoty  v  závislosti  na  

relevantnosti  údajů.

Hodnota  DNEL  bude  mít  zásadní  význam  

pro  hodnocení rizika  a  tvorbu  tzv.  

expozičních  scénářů.

Pro  ekotoxikologii  je  adekvátním  pojmem

PNEC =  předpokládáná nejvyšší  hodnota  

koncentrace  bez  pozorovaného  efektu.



Technicky  dosažitelné  minimum = 

obdoba  hodnoty  DNEL  pro  karcinogenní,  

mutagenní  a  teratogenní  vlastnosti, neboť u 

nich  nelze určit  bezpečnou  dávku. 

PEL  - přípustný expoziční limt = časově vážený  

průměr  koncentrací v pracovním ovzduší, který 

by neměl mít za následek poškození zdraví.

NPK - nejvyšší přípustná koncentrace – neměla 

by být překročena, vyjma velmi krátkých 

časových úseků.

PEL a NPK  jsou uvedeny v NV 361/2007 Sb.



ED =  endokrinní  disruptory - látky  poškozující  

činnost  žláz  s  vnitřní  sekrecí např. 

blokováním  receptorů  v  buňkách, 

napodobováním vlastností  hormonů  a j.

Ze známých  látek např. PCB, DDT, ftaláty.

Automaticky se za ED  považují látky s 

vlastnostmi reprodukční toxicity.



PERSISTENCE =  schopnost látky 

dlouhodobě zůstávat v prostředí beze změny.

Persistentní  látky  jsou odolné chemickému, 

fotochemickému, termickému a biochemic-

kému rozpadu.  

Referenční hodnota: poločas rozpadu

BIOAKUMULACE = schopnost látky  

hromadit se v organizmu buď přímo 

z prostředí nebo potravním řetězcem.

Referenční hodnota: BCF vyjádřená jako  

Co/Cp



PBT  látky =  persistentní, biaokumulativní a 

toxické  látky.

vPvB  látky = vysoce  persistentní a vysoce  

bioakumulativní  látky.

vPvB  a  ED vlastnosti  jsou  jednou  z  

indikací  pro  stanovování  prohibitivních  

opatření  jako  je  omezování výroby, dovozu  

a  používání. Některé  látky  s  těmito  

vlastnostmi  jsou  zařazeny v  příloze XIV  

REACH - látky  vzbuzující  velmi  vážné  

obavy - výroba jen s povolením.



Tyto  látky  se  označují  jako SVHC látky.

V současné době  jich  je  zapsáno  v  příloze 

XIV REACH  43.

Vedle toho  existuje  seznam  „kandidátů“ na 

zařazení do přílohy č. XIV, těch  je  cca 190.

Lze  jen  doporučit, tam, kde to je  možné, 

tyto  látky  nepoužívat.



NOVÉ  POJMY  Z  KLASIFIKACE  DLE  CLP

dgr = danger.  Zkratka pro signální slovo  

„nebezpečí“

wng = warning. Zkratka pro signální slovo 

„varování“ 

H věta = HAZARD – obdoba dřívější R věty.

Upřesňuje  nebezpečnost

P věta = PREVENCE - obdoba dřívější S věty.

Stanoví  minimální  bezpečnostní  doporučení.



V označení  klasifikace je nyní uváděna 

zkratka + číslo kategorie. 

Kategorie 1 = nejnebezpečnější.  

Zkratky  zatím  nejsou přeloženy do úředních  

jazyků  členských států EU.

Fyzikální  vlastnosti

Výbušnost

Unst. Expl. = nestabilní výbušnina

Expl. = výbušný 



Hořlavost 

Flam. Gas = hořlavý plyn

Flam. Aerosol = hořlavý aerosol

Flam. Liq. = hořlavá kapalina

Flam. Sol. = hořlavá tuhá látka

Oxidace, samozápalnost, peroxidy, tlak

Press. Gas = plyny pod tlakem

Ox. Gas = oxidující plyn

Ox. Liq. = oxidující kapalina

Ox. Sol. = oxidující tuhá látka



Pyr. Liq. = samozápalná kapalina

Pyr. Sol. = samozápalná tuhá látka

Self. Heat. = samozahřívající se látka nebo 

směs

Water-react. = látka nebo směs, která při styku 

s vodou uvolňuje hořlavé plyny

Self-react. = samovolně reagující látka nebo 

směs

Org. Perox. = organický peroxid

Žíravost  pro kovy

Met. Corr. = látka nebo směs korozivní pro kov



Nebezpečí  pro  zdraví

Akutní  toxicita

Acute Tox. = toxický, H věta  upřesňuje cestu 

vstupu  a  číslo  kategorii nebezpečí

Žíravost, dráždivost

Skin Corr. = žíravý pro kůži

Skin Irrit. = dráždivý pro kůži

Eye Dam = vážné poškození očí

Eye Irrit. = podráždění  očí



Senzibilizace 

Resp. Sens. = senzibilizace  dýchacích  cest

Skin Sens. = senzibilizace  kůže

CMR  vlastnosti

Muta. = mutagenita v zárodečných buňkách

Carc. = karcinogenita

Repr. = toxicita pro reprodukci (teratogenita). 

Sem též spadá označení Lact. - poškození 

prostřednictvím  mateřského  mléka



Specifická  toxicita  +  ostatní

STOT  SE = toxicita  pro  specifické  cílové  

orgány – jednorázová expozice

STOT  RE = toxicita  pro  specifické  cílové  

orgány – opakovaná expozice

Asp. Tox. = nebezpečí  při  vdechnutí

Nebezpečí pro životní  prostředí

Aquatic Acute/Chronic = akutně/chronicky 

toxický  ve  vodním  prostředí

Ozone = nebezpečný pro ozonovou vrstvu



SYMBOLY  PODLE NAŘ. EU 1272/2008  (CLP)

GHS01  
Oddíl 2.1

Nestabilní výbušniny

Výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 

1.3,1.4

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a 

směsi,typy A, B

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy A, 

B 
GHS 01



Oddíl 2.2

Hořlavé plyny, kategorie 

nebezpečnosti 1

Oddíl 2.3

Hořlavé aerosoly, kategorie 

nebezpečnosti 1, 2

Oddíl 2.6

Hořlavé kapaliny, kategorie 

nebezpečnosti 1, 2, 3

B, C, D, E, F

GHS 02



Oddíl 2.7

Hořlavé tuhé látky, kategorie nebezpečnosti 1, 2

Oddíl 2.8

Samovolně reagující látky a směsi, typy B, C, D, E, 

F

Oddíl 2.9

Pyroforické kapaliny, kategorie nebezpečnosti 1

Oddíl 2.10

Pyroforické tuhé látky, kategorie1 



Oddíl 2.11

Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 

nebezpečnosti 1, 2

Oddíl 2.12

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují 

hořlavé plyny,

kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3

Oddíl 2.15

Organické peroxidy, typy B, C, D, E, F



Oddíl 2.4

Oxidující plyny, 

kategorie1 

Oddíl 2.13

Oxidující kapaliny, 

kategorie 1, 2, 3

Oddíl 2.14

Oxidující tuhé látky, 

kategorie 1, 2, 3

GHS 03



  Oddíl 2.5

Plyny pod tlakem:

stlačené plyny;

zkapalněné plyny;

zchlazené zkapalněné plyny;

rozpuštěné plyny

GHS 04



Oddíl 2.16

Látky a směsi žíravé pro kovy, 

kategorie 1

Oddíl 3.2

Poleptání kůže, kategorie 1A, 

1B, 1C

Oddíl 3.3

Vážné poškození očí, 

kategorie 1

GHS 05



Oddíl 3.1

Akutní toxicita (orální, 

dermální, inhalační), 

kategorie 

nebezpečnosti 1, 2, 3

GHS 06



Oddíl 3.1

Akutní toxicita kategorie 4

Oddíl 3.2

Podráždění kůže, kategorie 2

Oddíl 3.3

Podráždění očí, kategorie 2

Oddíl 3.4

Senzibilizace kůže, kategorie 1GHS 07



Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány –

jednorázová expozice, (STOT SE)

kategorie nebezpečnosti 3

Podráždění dýchacích orgánů

Narkotické účinky



Oddíl 3.4

Senzibilizace dýchacích 

orgánů, kategorie 1

Oddíl 3.5

Mutagenita v zárodečných 

buňkách, 

kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.6

Karcinogenita, 

kategorie 1A, 1B, 2

GHS 08



Oddíl 3.7

Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B, 2

Oddíl 3.8

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 

expozice, kategorie 1, 2

Oddíl 3.9

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná 

expozice (STOT RE)

kategorie 1, 2

Oddíl 3.10

Nebezpečí při vdechnutí, kategorie 1



Oddíl 4.1

Nebezpečí pro vodní 

prostředí

– akutní nebezpečí, 

kategorie 1

– chronické nebezpečí, 

kategorie 1, 2

GHS 09



Příklad  vyjádření  klasifikace

Methanol

Flam. Liq. 2 (hořlavá kapalina druhé kategorie)

Acute Tox. 3 (akutně toxický třetí kategorie + 

doprovod třemi H větami deklarujícími všechny 

tři cesty vstupu)

STOT SE 1 (toxický pro specifické cílové 

orgány při  jednorázové expozici, kategorie 1)

Jsou-li údaje doprovázeny hvězdičkami v 

horním indexu, jde buď o minimální klasifikaci 

nebo další upozornění.



Označení  symboly:

Signální slovo: Dgr.

případné  dotazy k  problematice  se

pokusím  zodpovědět na

moravec.zbynek@cmkos.cz

  


