
Čeho se tento leták týká?
Pravidla pro výrobu, dovoz a používání chemických 
látek v Evropské unii mají vyhovovat obchodním 
a společenským potřebám bezpečnějších 
chemických látek.

Cílem nařízení REACH je řídit rizika chemických 
látek a rovněž prosazovat konkurenceschopnost 
a inovace prostřednictvím procesů registrace, 
hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek.

Nařízení CLP usnadňuje celosvětové obchodování 
a zlepšuje bezpečnost zaměstnanců a spotřebitelů 
tím, že uplatňuje globálně harmonizovaný systém 
Organizace spojených národů pro klasifikaci a 
označování a pro balení chemických látek v EU.

Tato nařízení vytvářejí společný systém, který 
zajišťuje vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 
životního prostředí v EU.

Co musím udělat?
To záleží na vaší úloze v dodavatelském řetězci, na 
tom, jak nebezpečné látky používáte, a na tom, jak 
je používáte.

Nástroj Navigátor Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA) vám může pomoci zjistit, co 
platí právě pro vás. 
https://echa.europa.eu/cs/support/guidance-on-reach-
and-clp-implementation/identify-your-obligations

Jaké jsou náklady?
Nařízení REACH vyžaduje platbu poplatků 
agentuře ECHA. Čím menší je vaše společnost, tím 
nižší jsou poplatky. Viz:
 https://echa.europa.eu/cs/support/small-and-medium-
sized-enterprises-smes

Vznikají ovšem i další náklady, které mohou být 
vyšší než poplatky. Ty budou záviset na vašich 
specifických povinnostech, potřebě vytvářet 
nebo nakupovat údaje, na tom, zda použijete 
konzultanty, nebo na vaší potřebě či rozhodnutí 
nalézt bezpečnější chemické látky, kterými 
nahradíte ty nebezpečné.

Informace a pomoc
Jako zdroj novinek, pokynů, odpovědí na dotazy a 
podpory slouží webové stránky agentury ECHA. 
http://echa.europa.eu/cs/subscribe

Právní terminologie a klíčové informace pro 
společnosti jsou k dispozici ve 23 úředních 
jazycích EU. 
https://echa-term.echa.europa.eu/cs/home

Na webových stránkách agentury ECHA najdete 
také informace o vlastnostech, klasifikaci a 
bezpečném používání chemických látek na trhu EU.

Kontakt:
• vaši dodavatelé a zákazníci, pokud jde o 

konkrétní látky či výrobky;
• vaše průmyslová organizace pro poradenství a 

informace v konkrétním odvětví;
• vaše vnitrostátní kontaktní místo pro oblast 

nařízení REACH a CLP v otázkách ohledně 
dodržování předpisů;

• kontaktní místo agentury ECHA pro pomoc 
s nástroji, které musíte používat.
https://echa.europa.eu/cs/support

Informujte se o chemických látkách, s 
kterými podnikáte
Dodáváte chemické látky? - Je třeba, abyste 
shromáždili informace, díky nimž budete 
moci klasifikovat, označit a registrovat látky, 
které vyrábíte nebo dovážíte, a poradit svým 
zákazníkům, jak tyto látky bezpečně používat. 

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

Používáte chemické látky? - Vaší povinností 
je provádět doporučení týkající se řízení rizik, 
která vám poskytnou dodavatelé, nebo pokud 
to není relevantní, musí jim tuto skutečnost 
oznámit.

http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/
downstream-users

Věnujte pozornost „látkám vzbuzujícím 
mimořádné obavy“
Nejnebezpečnější chemické látky se 
nacházejí na seznamu „látek vzbuzujících 
mimořádné obavy“. Tyto chemické látky mohou 
způsobovat rakovinu, narušit hormonální 
systémy, usazovat se v přírodě a živých 
organismech a mohou mít nezvratné účinky na 
lidské zdraví a životní prostředí. 

Seznam se dvakrát ročně aktualizuje. Viz:
https://echa.europa.eu/cs/candidate-list-table

Pokud se na tomto seznamu nachází látka, 
se kterou pracujete, může být vybrána 
k povolování, což znamená, že budete muset 
požádat o povolení, abyste ji mohli dále 
používat. 
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Co to znamená?
Volný pohyb chemických látek
Pro všechny společnosti v EU platí stejná pravidla.

Zákaz uvádění na trh bez údajů
Výroba, dovoz, tržní prodej a používání 
neregistrovaných látek je nelegální. To platí pro 
látky samotné i ve směsích.

Komunikace v dodavatelském řetězci
Každý účastník dodavatelského řetězce – výrobci, 
dovozci, formulátoři, distributoři i maloobchodníci 
– má svou úlohu v procesu, jehož cílem je zajistit 
sdělování informací o nebezpečných vlastnostech 
a bezpečném používání chemických látek. 
https://echa.europa.eu/cs/communication-in-the-
supply-chain

Spotřebitelé mají právo požadovat a obdržet 
informace v případě, že výrobky obsahují látky 
vzbuzující mimořádné obavy z hlediska jejich 
zdraví a životního prostředí.

Získejte obchodní výhodu
Nařízení REACH a CLP mají prosazovat 
nahrazování nejnebezpečnějších chemických látek. 
Když přestanete tyto látky používat co nejdříve, 
můžete zákonnou povinnost využít k získání 
obchodní příležitosti.

Dokážete na základě informací o látkách, 
které vyrábíte, dovážíte nebo používáte, najít 
bezpečnější alternativu dříve než vaše konkurence, 
a získat tak obchodní výhodu?

Pokud jste vyvinuli nebo pokud používáte 
alternativy k látkám vzbuzujícím mimořádné 
obavy, zúčastněte se veřejných konzultací 
agentury ECHA. 
https://echa.europa.eu/cs/public-consultations

Chemická 
bezpečnost a vaše 
podnikání
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Týká se to mého podniku?

Platí pro vaši společnosti, že:

Pokud jste na kteroukoli z těchto otázek 
odpověděli „Ano“, je tento leták určen právě pro 
vás.

Dozvíte se v něm o vašich právech a povinnostech 
v rámci nařízení REACH a CLP, jež se vztahují 
na všechna průmyslová odvětví a na všechny 
společnosti v Evropské unii, na Islandu, 
v Lichtenštejnsku a v Norsku, které pracují 
s chemickými látkami.

Dodržování právních požadavků vám pomůže 
řídit ve vašem podniku chemická rizika a plnit 
svou úlohu při ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí.

Budete schopni naplnit očekávání svých zákazníků 
ohledně bezpečnějších chemických látek a 
výrobků, což může rovněž prospět vaší značce.

Pro začátek se podívejte na: https://echa.europa.eu/
cs/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes

připravujete chemické 
směsi?

např. barviva, motorové 
oleje, mýdla a čisticí 

prostředky

vyrábíte nebo dovážíte 
chemické látky či směsi?

např. aceton, fenol, 
barvy, maziva

vyrábíte nebo dovážíte 
spotřební zboží?

např. nábytek, oblečení, 
elektrické spotřebiče

používáte chemické 
látky?

např. k potahování nebo 
čištění
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