
Tabulka označení chemických látek, ke kterým je třeba mít na pracovišti vypracovaná
pravidla pro zacházení podle zákona č. 258/2000 Sb. § 44a

(žlutě podbarveno)

Seznam nebezpečných látek a směsí, kterých se uvedené požadavky týkají

Klasifikace Kategorie Symbol H-věty

Akutní toxicita

Vy
so

ce
 to

xi
ck

é

1
H300 Při požití může způsobit smrt
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt
H330 Při vdechování může způsobit smrt

2

To
xi

ck é 3
H301 Toxický při požití
H311 Toxický při styku s kůží
H331 Toxický při vdechování

4
H302 Zdraví škodlivý při požití
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží
H332 Zdraví škodlivý při vdechování

Žíravé/dráždivé

Pro
kůži

1A/1B/1C H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

2 H315 Dráždí kůži

Pro oči
1 H318 Způsobuje vážné poškození očí

2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Senzibilizace dýchacích cest 1 H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie
nebo astmatu nebo dýchací potíže

Senzibilizace kůže 1 H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

Mutagenita v zárodečných
buňkách

1A nebo 1B H340 Může vyvolat genetické poškození

2 H341 Podezření na genetické poškození

Karcinogenní
1A nebo 1B H350 Může vyvolat rakovinu

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

2 H351 Podezření na vyvolání rakoviny



Toxické pro

reprodukci

1A nebo 1B H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod
v těle matky

2 H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti
nebo plodu v těle matky

Dodatečná
kategorie

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím
mateřského mléka

Toxické pro
specifické cílové
orgány po
jednorázové
expozici

To
xi

ck
é 1 H370 Způsobuje poškození orgánů

2 H371 Může způsobit poškození orgánů

3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Toxické pro
specifické cílové
orgány – opakovaná
expozice To

xi
ck

é 1
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené

nebo opakované expozici

2 H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené
nebo opakované expozici

Nebezpečný při vdechnutí 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může
způsobit smrt

Nebezpečný pro
vodní prostředí

Akutn
ě 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Ch
ro

ni
ck

y

1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky

2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky

3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky

4 H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro
vodní organismy

Nebezpečné pro ozonovou
vrstvu země

H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím,
že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry


