
TECHEM COMPASS  
Navigates you to compliance with REACH and CLP 

 
 

 

 

 

 

Klasifikace směsí podle CLP  
v 17 minutách 



Nařízení REACH a Nařízení CLP 
páteř Evropské chemické legislativy 

2 17.3.2015 

• Nařízení REACH vévodí seznamu 10 Nařízení 
nejvíce zatěžujících malé a střední podniky 

 

 

 

 

 

• REACH: 518 stran textu a tabulek 

• CLP: 1977 stran textu a tabulek 

 

Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/smes/top10report-final_en.pdf 



Nařízení REACH a Nařízení CLP 
páteř Evropské chemické legislativy 

3 17.3.2015 

• REACH a CLP má dopad na desetitisíce firem i 
výzkumných institucí 
– Chemický průmysl 

– Stavebnictví 

– Energetika 

– Strojírenství 

– Automobilový průmysl 

– Hutnictví 

– Textilní průmysl 

… a další 

 

 

 

 

 

 



REACH a CLP v akademickém prostředí 

4 17.3.2015 

• REACH a CLP jsou dnes nedílnou součástí 
výuky na chemických i jiných technických 
univerzitách 

• Opatření stanovená REACH a CLP mají zásadní 
dopad při zavádění výsledků výzkumu a 
vývoje do praxe a tedy i na koncipování 
výzkumných projektů 

 

 

 

 

 

 



1. Nechte CLP klasifikátor udělat práci za vás 

• Klasifikace látek a směsí podle CLP ve všech třídách 
nebezpečnosti 

• Informace pro bezpečnostní listy ve všech 
23 evropských jazycích 

 

2. Neztrácejte čas procházením textů REACH a CLP 

• Interaktivní prohlížeč REACH a CLP 

• Provázanost s navazující legislativou a návodnými pokyny 
ECHA 

3. Mějte COMPASS vždy při ruce 

• Online přístup z PC, tabletu i mobilu 

• Žádná instalace, zabezpečený přístup odkudkoli 

 



TECHEM COMPASS 
REACH and CLP Reader 

6 17.3.2015 

 

 

 

 

 

 

• Efektivní práce s texty obou 

Nařízení 

• Interaktivní obsah 

• Provázanost článků 

• Komplexní vyhledávání 

• Odkazy na související 

legislativu a metodické 

pokyny 

• Jazykové mutace: CZ, EN 
http://compass.techem-pro.com/ 
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TECHEM COMPASS 
CLP Classification Tool 

7 17.3.2015 

 

 

 

 

 

 

• Klasifikace směsí v 

několika minutách 

• Základní informace pro 

tvorbu bezpečnostních listů 

• Informace pro značení 

nebezpečných směsí 

• Jazykové mutace: všech 23 

oficiálních jazyků EU 

http://compass.techem-pro.com/clp_classification_labels_sds.html 
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TECHEM COMPASS 
praktická ukázka 

http://compass.techem-pro.com  

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Program výzkumu a vývoje MPO: TIP 

Akronym projektu: CHEMANAGER 

Doba řešení: 01/2012 – 06/2015 

Výstupy: CHEMANAGER LEG (2013) 
 CHEMANAGER SAFE (2014) 
 Integrovaný CHEMANAGER (06/2015) 
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Další informační zdroje TECHEM CZ 
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Interaktivní formulář pro základní hodnocení rizika ekologické 
újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. 

http://ekologicka-ujma.techem-pro.com  

 

 

Portál geografických dat (nejen) pro podnikovou ekologii 
http://geodata.techem-pro.com  
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Tomáš Novotný 

Consultant 
novotny@techemcz.cz 

+420 272 732 442, +420 724 432 076 

 
TECHEM CZ, s.r.o. 
www.techemcz.cz 


