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Dodavatel přípravku na ochranu rostlin (POR) 

Musí mimo jiné před uvedením POR na trh  

• zhodnotit možnou nebezpečnost POR 

• jestliže by POR mohl přinášet „určité“ riziko   

pro zdraví lidí nebo životní prostředí (cca 95% 

POR)   

• standardní formou ho vyjádřit na etiketu POR   

a do jeho bezpečnostního listu 

• dále doporučit opatření, jak mu předcházet, pro 

bezpečné nakládání, co dělat v rámci 1. pomoci, 

skladování  a likvidace apod. 

• … tak, aby uživatel tomu rozuměl (u profesionála 

se předpokládá určitá znalost…)   
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Označení na etiketě POR 

Musí splňovat především požadavky: 

Nařízení (EU) č. 547/2011 – o požadavcích na 

označování POR 

• „postaru“ zákona č. 350/2011 Sb. – chemický 

zákon, ve znění pozdějších předpisů  

• „nově“ nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí… v platném 

znění = nařízení CLP 

 + 

další předpisy, požadavky z rozhodnutí SRS, které 

zohledňuje požadavky na ochranu zdraví lidí (Min. 

zdravotnictví, resp. Státního zdravotního ústavu) … 
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Ukázka označení 

podle                 

nařízení CLP 

směsi zakoupené 
začátkem listopadu 
2013 v běžném 
obchodním řetězci 

 
na obrázku sice nejsou 
POR, ale způsob 
označení nebezpečností 
bude stejný 
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Systémy klasifikace a označení 

= hodnocení možných nebezpečností POR 
(fyzikální, na zdraví, pro životní prostředí) + uvádění 
informací na etiketě 

Nyní přechodné období 

• do VI/2015 mohou POR - ve „starém“ systému 

klasifikace a označení (chemický zákon) 

• po VI/2015 již POR - musí být v „novém“ 

systému klasifikace a označení (nařízení (ES)  

č. 1272/2008 v platném znění = nařízení CLP)  

• do VI/2015 může už POR již podle nařízení CLP 

• distributoři (POR již uvedené na trh před VI/2015) 

až do VI/2017 ve „staré“ systému 
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Klasifikace / označování (označení)  

chemických látek + směsí  
• Klasifikace – zjištění a zhodnocení nebezpečných 

vlastností látek/směsí a zařazení do skupiny 

nebezpečnosti (nyní např. toxický, dráždivý …)  

• Označení – co musí být na obale látky/směsi 

(kromě názvu, výstražný symbol, R+S věty…) 

NOVĚ  JSOU  JINÉ - NAPŘÍKLAD 

• nebude vysoce toxický / toxický / zdraví škodlivý ale 

nově akutně toxický kategorie 1-4….+ další třídy 

• nebudou R+S věty ale H+P věty s jinými čísly 

• graf. symboly nebudou žlutooranžové čtverce ale 

červené čtverce postavené na roh s jinými obrázky  

P R O B Í H Á   V E L K Á   Z M Ě N A 
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Třídy nebezpečnosti fyzikální (16) 
pro porovnání nyní existují nebezp. vlastnosti: výbušný, 

oxidující, extrémně hořlavý, vysoce hořlavý, hořlavý (5) 

• 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 korozivní pro 
kovy 

 

4. novela CLP mění - nově: ** Aerosoly 

                        * Hořlavé plyny (včetně chemicky nestálých) 
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Třídy nebezpečnosti pro zdraví (10)  
pro porovnání nyní existují nebezp. vlastnosti: vysoce toxický, 

toxický, zdraví škodlivý, žíravý, dráždivý, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci  (9) 

• Karcinogenita Carc. 1A-1B-2 

• Toxicita pro reprodukci 
Repr. 1A-1B-2 

• Toxicita pro specifické cílové 

orgány – jednorázová 

expozice STOT SE 1-2-3 

• Toxicita pro specifické cílové 

orgány - opakovaná 

expozice STOT RE 1-2 

• Nebezpečnost při vdechnutí 
Asp. Tox. 1    

 

 
 

•Akutní toxicita Acute Tox. 1-4 

•Žíravost/dráždivost pro        

kůži Skin Corr. 1A-1B-1C /     
Skin Irrit. 2 

•Vážné poškození očí / 

podráždění očí Eye Dam. 1 /  
Eye Irrit. 2 

•Senzibilizace dýchac. cest 
nebo kůže Resp. Sens. 1, 1A, 
1B /   Skin Sens. 1, 1A, 1B  

•Mutagenita v zárodečných 
buňkách Muta. 1A-1B-2 

u POR mohou být všechny 
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Třídy nebezpečnosti pro ŽP (1) 
pro porovnání nyní existuje nebezpečná vlastnost:  

nebezpečný pro životní prostředí  (1) 

• nebezpečnost pro vodní prostředí 

Další třída se POR  nepředpokládá 

dodatečná třída nebezpečnosti EU 

• nebezpečnost pro ozonovou vrstvu (Ozone, EUH059)  

Mění 2. novela CLP  

dodatečná třída 

• nebezpečnost pro ozonovou vrstvu (Ozone 1, H420) 
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Nebezpečné „postaru“ x „nově“ 

POZOR – oba systémy částečně jiná kritéria 

• Většina nebezpečných POR „postaru“ - budou 

nebezpečné „nově“ také. 

• Některý POR „postaru“ není nebezpečný - 

„nově“ může být. 

• Některému „postaru“ nebezpečnému POR - 

přibude další nová nebezpečnost. 

• Některému POR - ubude nějaká nebezpečnost. 

+ firmy navíc někdy nové testy 

 to může ještě změnit další informace a pokyny   

na etiketě … a následně nové požadavky, 

omezení, či zákazy nakládání pro určité skupiny 
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Příklad Svitavy 

 

 
 

Klasifikace 

do bezp. listu 

Označení – na etiketu 

věty se uvádí formou textu 

R10 

Xn, R20/21 
 

Xi, R38 

 

 

 

 

 

Hořlavý 

Zdraví škodlivý při vdechování a 

styku s kůží 

Dráždí kůži 

+ příslušné S věty … 

 

 

 

                   Zdraví škodlivý 

zákon č. 350/2011 Sb. ve znění pozd. před. – chemický zákon  
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Příklad Svitavy   

 

 

 

 
 

Klasifikace 

do bezp. listu 

Označení  
na etiketu 

Flam. Liq. 3, 

H226 

Acute Tox. 4, 

H332  

Acute Tox. 4, 

H312 

Skin Irrit. 2, 

H315 

Eye Irrit. 2, 

H319 

Varování 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 

H312+H332 Zdraví škodlivý při styku 

s kůží nebo při vdechování. 

H315 Dráždí kůži. 

H319  Způsobuje vážné podráždění 

očí. 

+ P pokyny … 

nařízení CLP = nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění 
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Co se změní na etiketě – prvky označení? 

Nařízení CLP - Obsah štítku, článek 17 

Štítek nebezpečné látky/směsi obsahuje tyto prvky: 

• informace o dodavateli (jméno, adresa, telefon) 

• množství látky/směsi v obalech (pro širokou veřejnost) 

• identifikátory výrobku (látka: název, identifikační číslo 

/ směs: název + identifikace složek) 

• výstražné symboly nebezpečnosti 

• signální slova (Danger/Warning; Nebezpečí/Varování) 

• standardní věty o nebezpečnosti – tzv. „H věty“ 

„Hazard statement“ (něco jako dnes R věty) 

• pokyny pro bezpečné nakládání – tzv. „P věty“ 

„Precautionary statement“ (něco jako dnes S věty) 

• doplňující informace (něco už platí i dnes)  

 

 

 
 

platí i pro POR 
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Výstražné symboly nebezpečnosti (u POR) 

Některé podobné, některé zcela nové 

Část 1: Fyzikální nebezpečnost 

 

Část 2: Nebezpečnost pro zdraví 

 

 

  

 

Část 3: Nebezpečnost pro životní prostředí 
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Signální slova 

Na etiketě/štítku u nebezpečných POR jen 1 z nich 

Nebezpečí – pro tzv. větší nebezpečí 

Varování – pro další možná nebezpečí 

 

výjimečně – nebude u nebezpečného POR žádné 

signální slovo 
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Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H věty 

Něco jako dnešní R věty, ale je jich víc. 

• Některé mají text shodný 

 R36 Dráždí kůži. … H315 Dráždí kůži.  

• Některé mají text odlišný 

 R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat 

poškození plic. 

 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může 

způsobit smrt. 

Důležité: pro hodnocení rizik, něco si pod tím umět 

představit, co by to mohlo udělat, dělá-li se někomu 

špatně může to být  z POR, poznat příznaky otravy, 

může být i v bezp. listu … kurzy odborné přípravy 

pro nakládání a doplňující školení  
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Pokyny pro bezpečné zacházení tzv. P věty 

Něco jako dnešní S věty, ale je jich víc. 

Opět některé mají text podobný, jiné zcela nové. 

S36/37/39 Používejte ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

/lékaře…            trochu jako S46  

Problém spíš pro dodavatele POR – vybrat 

nejvhodnější + upravit případně formu pokynu 

  + sladit s dalším textem etikety/štítku 
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Doplňující informace 

Častá EUH208 

pro směsi, které nejsou klasifikovány jako 

senzibilizující, ale obsahují nejméně jednu 

senzibilizující látku v množství větším než určitý 

limit 

EUH208 – „Obsahuje (název senzibilizující látky). 

Může vyvolat alergickou reakci.“ 
 

Existují a budou na etiketách POR i další „EUH“ 

věty.. 

Kódy (EUH208, H…, P…) nemusí být uváděny na 

etikety. 
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Novela nařízení REACH  

Nařízení CLP  formát bezpečnostního listu 

V r. 2010 vyšla novela nařízení REACH – nařízení 

(EU) č. 453/2010, která mění především přílohu II 

nařízení – požadavky na sestavení bezp. listu.  

obsahuje dvě přílohy (I a II) s požadavky na 

sestavení bezp. listu a dále krátké ustanovení, 

kdy podle které postupovat  

- příloha I – BL REACH 2010 (platí od 1.12.2010),  

- příloha II – BL REACH 2015 (platí od 1.6.2015, ale 

lze ji pro směsi použít dříve + za podmínky – 

doplnit obě klasifikace) – výhodnější, když se firma 

rozhodne již nyní směs klasifikovat/označit nově 
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S jakými BL je možné se setkávat? 

vypracovanými podle:  

• vyhlášky č. 231/2004 Sb. – neplatí, předpis zrušen 

• směrnice 91/155/EHS nebo 93/112/ES – již neplatí, 

předpis zrušen 

• přílohy II nařízení „původního“ REACH – bylo 

možné je použít (při uvádění na trh) v přechodném 

období 2 roky (do 30.11.2012)  BL REACH 

• přílohy I nařízení (EU) č. 453/2010, platí od 

1.12.2010 (do 1.6.2015)  BL REACH 2010 

• přílohy II nařízení (EU) č. 453/2010, platí od 

1.6.2015, ale lze jej po určitém doplnění použít i 

dřív pro směsi s CLP  BL REACH 2015 
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Rozdíly BL REACH a novelou REACH 
Hlavní rozdíly mezi BL podle přílohy „původního“ 

nařízení REACH a REACH podle nařízení (EU) č. 

453/2010: 

• Přesun části informací (k označení) z oddílu 15 (dříve 

položky) do oddílu 2. Klasifikace i označení látky nebo 

směsi - společně v oddíle 2. 

• Dodavatelé do něj doplňují postupně klasifikaci / 

označení CLP pro složky a popř. směsi/POR. 

• Základních oddílů je stále 16 i se stejnými nadpisy, ale 

u části pododdílů došlo k změně nadpisů. 

• Část oddílů + pododdílů vyžaduje podrobnější 

informace např. 2, 4, 5, 8 a další. 
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Novela REACH – nařízení (EU) č. 453/2010  

- do oddílu 2 (pro celý POR) – nově přesunuty prvky 

označení (z položky 15)  označení a klasifikace, 

na 1. stránku 

POSTARU  (neklasifikuje/neoznačuje dle CLP ještě) 

klasifikace: směsi postaru 

označení: směsi postaru, výstraž. symbol graficky  

NOVÉ (již klasifikuje/označuje směs dle CLP)  

klasifikace: směsi postaru + nově CLP  (OBĚ !!!) 

označení: směsi JEN nově, H+P věty, signální 

slovo, výstražný symbol nebezpečnosti graficky,…  

- do oddílu 3 – informace o složkách staré i nové 

klasifikace složek (jestliže byly dodány),  

  obě vždy u nové klasifikace směsi/POR 

   

 

 
 

Výklad pro POR směsi – většina POR 
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Bezpečnostní listy na dříve dodané POR 

Látky / směsi tedy i POR (kanystry, barely, lahve..), 

které byly dodány dříve, jsou ve skladech 

„spotřebitelů“… 

… platí na ně bezpečnostní listy, které byly tehdy     

s nimi dodány. 

… dokud nebudou spotřebovány. 

 

Není třeba, aby profesionální uživatel (ve smyslu 

spotřebitel – kdo aplikuje, na čí pozemky se 

aplikuje…) si přelepoval ve svém skladu etikety a 

dělal své vlastní nové bezpečnostní listy podle 

nařízení CLP, když to dál neprodává. 
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Etiketa – nejčastější problémy 

Nařízení (EU) č. 547/2011: 

• ochranná lhůta, která musí být dodržena při 

každém použití mezi poslední aplikací a 

 i) výsevem nebo výsadbou plodiny, která má 

být chráněna, 

 ii) výsevem nebo výsadbou následných plodin, 

 iii) přístupem člověka nebo zvířat na ošetřený 

pozemek, 

 iv) sklizní, 

 v) použitím nebo spotřebou; 

• kategorie uživatelů – liší se částečně označení, 

pokyny pro ochranu zdraví při práci… + otázka 

prodeje apod. 
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Etiketa – nejčastější problémy 

Nařízení (EU) č. 547/2011: 

• Standardní věty udávající zvláštní rizika… 

(RSh1-3) 

• Standardní věty udávající bezpečnostní 

opatření …(SP věty) 

  Např. SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené 

skleníky důkladně do zaschnutí postřikového 

nánosu vyvětrejte.  

  Mají být přiřazovány „na míru“ danému POR. 

  Číst je – věnovat jim pozornost – řídit se jimi. 
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Etiketa – nejčastější problémy - používání 

Omezení či zákazy pro určité skupiny osob –   

má řešit zaměstnavatel 

• alergické osoby 

• těhotné, kojící, mladiství (vyhláška č. 288/2004 Sb.) 

• neprofesionální uživatelé (REACH, rostlinolékařský 

zákon, nařízení EU - POR, §44a…) 

Na řadě „novějších“ etiket nebo bezp. listech již na 

určité omezení upozorňováno. 

Při výběru POR přihlížet nejen k účinnosti, ceně, 

možné rezistenci, … ale i možným nežádoucím 

účinkům na zdraví a pro životní prostředí.  
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oblasti využívané širokou veřejností nebo 

zranitelnými skupinami obyvatel - zejména veřejné 

parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, 

hřbitovy, sportoviště, rekreační plochy, areály škol 

nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály 

zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčeb. 

péči nebo kulturních zařízení, 

zranitelnými skupinami - osoby vyžadující zvláštní 

pozornost při posuzování bezprostředního a 

dlouhodobého účinku přípravků na ochranu rostlin na 

lidské zdraví. Patří k nim těhotné a kojící ženy, 

nenarozené děti, kojenci a děti, starší osoby a 

pracovníci a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě 

vystaveni vysoké koncentraci pesticidů.  

 

 
 

Zákon č. 326/2004 Sb. – o rostlinolékařské  péči 

Nařízení (ES) č. 1107/2009, o uvádění POR na trh  
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Aplikace na veřejně přístupné plochy 

 

Kdo sem může vstoupit? 

různé osoby 

děti –  dávka, po zemi, do 

pusy… 

nemocné osoby - alergické, 

kožní onemocnění… 
ale i domácí zvířata 
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Dámy a pánové, 

nechť jsou nám POR jen k užitku. 

 

 

 

 

 

Kontakt na přednášející: 

MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. 

Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10 

ztravni@szu.cz   tel: 267 082 673   www.szu.cz 

 

 

 
 


