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Co je zapotřebí dále 
udělat
Zkontrolujte etiketu na svém výrobku: 
obsahuje výstražné symboly a standardní 
věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné 
zacházení?  Pokud ne, pomoc vám může 
poskytnout:  

 • Bezpečnostní list: Oddíl 2 bezpečnostního listu 
obsahuje informace o klasifikaci a označení

 • Webová stránka agentury ECHA 
 • Vaše průmyslové sdružení
 • Vaše národní kontaktní místo pro otázky týkající 

se nařízení CLP: můžete získat informace ve 
svém jazyce

 • Databáze seznamu klasifikací a označení 
agentury ECHA: dozvíte se, jak je látka 
klasifikována jinými společnostmi a zda má 
harmonizovanou klasifikaci

 • Použijte u látek harmonizovanou klasifikaci
 • Jestliže neměníte složení chemických látek, 

použijte klasifikaci a označení vašeho 
dodavatele

 • Směs zabalte a označte v souladu s nařízením 
CLP 
 
Více informací o nařízení CLP naleznete na: 
 » https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/

understanding-clp

Právní terminologie a klíčové informace jsou 
k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Ke stažení 
standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro 
bezpečné zacházení na štítky můžete využít on-
line službu ECHA-term.

 » http://echa-term.echa.europa.eu/cs/home

Vyhledejte odpovědi na často kladené otázky:
 » http://echa.europa.eu/cs/support/qas-support

 
PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Klasifikace, označování a balení nebezpečných 
chemických látek v EU vychází z celosvětově 
dohodnutého systému. Usnadňuje mezinárodní 
obchod a zajišťuje jednotné sdělování chemické 
nebezpečnosti vedoucí k lepšímu zdraví, 
bezpečnosti a péči o životní prostředí. Dodržování 
jednotného souboru pravidel po celém světě 
buduje důvěru veřejnosti v bezpečné používání 
chemických látek. 

Pro začátek se podívejte na stránky: 
 » https://echa.europa.eu/cs/support/small-and-

medium-sized-enterprises-smes 
 
 

Stručný průvodce klasifikací 
a označováním chemických látek v EU

Klasifikace 
a označování 
chemických látek
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Klasifikace,  
označování a balení

Jestliže vaše společnost dodává nebezpečné 
chemické látky na území EU, musí být tyto látky 
před  umístěním na trh označeny v souladu 
s nařízením o klasifikaci, označování a balení 
(CLP). Požadavky nařízení CLP zajišťují, aby 
nebezpečnost, kterou představují chemické látky, 
byla pracovníkům a spotřebitelům v Evropské 
unii jasně sdělována pomocí vhodné klasifikace 
a označení.  

 » https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/
understanding-clp

ŠTÍTEK CHEMICKÉ LÁTKY UVÁDÍ 
 • název chemické látky a identifikátor výrobku;
 • jméno, adresu a telefonní číslo dodavatele; 
 • množství chemických látek v balení;
 • výstražné symboly nebezpečnosti, signální 

slova, standardní věty o nebezpečnosti a pokyny 
pro bezpečné zacházení. 
 » https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/

labelling

ROZHODNUTÍ O KLASIFIKACI A OZNAČENÍ 
Jestliže vaše chemické látky splňují kritéria pro 
to, aby byly klasifikovány jako nebezpečné, musíte 
je označit. Je nutné, abyste zvážili všechny třídy 
nebezpečnosti a odchylky a rozhodli o vhodné 
klasifikaci podle fyzikální nebezpečnosti 
a nebezpečnosti pro zdraví a životní prostředí. 
Po tomto rozhodnutí musíte zvolit vhodné prvky 
značení. 

 » http://echa.europa.eu/cs/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

POUŽITÍ HARMONIZOVANÉ KLASIFIKACE  
A OZNAČOVÁNÍ
Některé látky mají harmonizovanou klasifikaci 
a označování, aby se zajistilo, že jsou rizika 
vhodně řízena.  Použití harmonizované klasifikace 
a označování je povinné.  Seznam nebezpečných 
látek s harmonizovanou klasifikací a označováním 
je neustále aktualizován.  

 » https://echa.europa.eu/cs/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

INFORMUJTE AGENTURU ECHA O KLASIFIKACI 
VAŠICH CHEMICKÝCH LÁTEK
Uvádíte-li na trh nebezpečnou látku, musíte do 
jednoho měsíce agenturu ECHA informovat o její 
klasifikaci a označení.  U dovozců se tento měsíc 
počítá ode dne, kdy látka sama o sobě nebo jako 
součást směsi fyzicky vstoupí na území EU.

 » http://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

DOHODNĚTE SE S OSTATNÍMI SPOLEČNOSTMI  
NA KLASIFIKACI A OZNAČOVÁNÍ VAŠICH LÁTEK 
Jestliže hledáte bližší informace o klasifikaci 
a označování u oznámených a registrovaných látek 
převzatých od výrobců nebo dovozců, můžete je 
najít v seznamu klasifikací a označení.

 » https://echa.europa.eu/cs/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

ZKONTROLUJTE BEZPEČNOSTNÍ LISTY
Bezpečnostní listy jsou hlavním nástrojem pro 
zajištění toho, aby dodavatelé sdělovali v celém 
dodavatelském řetězci dostatek informací a aby 
tak bylo umožněno bezpečné používání jejich látek 
a směsí.

 » http://echa.europa.eu/cs/safety-data-sheets

Výstražné symboly podle 
nařízení CLP

Při zahřátí může nádoba 
vybuchnout 
Při dotyku se velmi studená 
kapalina vznítí

Ohrožuje život i v malém 
množství a při krátkodobé 
expozici

Způsobuje dlouhodobé, velmi 
závažné zdravotní následky

 
Výbušné – citlivé na oheň, teplo, 
vibrace nebo tření

 
Způsobuje nebo zesiluje požár 
Zvyšuje nebezpečí požáru

Hořlavé – závažné riziko požáru 
při expozici jiskrám, plamenům 
nebo teplu

Podráždění kůže a očí 
Nepříznivé zdravotní účinky 
Poškození ozonové vrstvy

Způsobuje poleptání kůže 
a poškození očí 
Škodlivé pro kovy

Toxické pro vodní organismy 
Dlouhodobé poškození 
ekosystému

 » http://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/clp-
pictograms
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