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Národní kontaktní místa 
K VAŠIM SLUŽBÁM | VE VAŠEM JAZYCE

 
Členské státy Evropské unie a Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko zřídily národní kontaktní místa 
pro nařízení REACH a CLP, která mají poskytovat 
informace o povinnostech vyplývajících z nařízení 
REACH a CLP. V mnoha případech působí v rámci 
příslušných národních orgánů. Národní kontaktní 
místa jsou pro podniky v těchto zemích prvním 
místem, na které se mohou obrátit. 

 
Agentura ECHA zřídila síť národních kontaktních 
míst pro nařízení REACH a CLP (HelpNet). Tuto síť 
tvoří národní kontaktní místa, pozorovatelé 
z kontaktních míst partnerů i pozorovatelé 
zastupující kandidátské země EU. Jedním z cílů 
této sítě je podporovat harmonizaci poradenství 
poskytovaného jednotlivými kontaktními místy 
pro nařízení REACH a CLP. Další informace 
o národních kontaktních místech naleznete na 
adrese 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
JAKÉ INFORMACE MOHU ZÍSKAT OD 
NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA? 
 
Národní kontaktní místa pro nařízení REACH a CLP 
vám podají celou řadu informací o ustanoveních 
nařízení REACH nebo CLP. Rovněž vám poskytnou 
informace o povinnostech, které vám z uvedených 
nařízení mohou plynout. Jejich cílem však není 
sdělovat konkrétní informace o tom, jak byste 
tyto povinnosti měli plnit, to zůstává vaší 
odpovědností. 

 
KDY SE MÁM OBRÁTIT NA NÁRODNÍ 
KONTAKTNÍ MÍSTO PRO NAŘÍZENÍ REACH 
A CLP? 
 
Ve většině případů by národní kontaktní místa 
měla být prvním místem kontaktu pro všechny, 
kdo potřebují poradit ohledně svých povinností 
v souvislosti s nařízeními REACH a CLP. 
Nezapomeňte také, že nejrychlejším způsobem 
získání odpovědi mohou být informace uvedené 
na webových stránkách kontaktního místa. 
Národní kontaktní místa schválila databázi častých 
otázek souvisejících s nařízeními REACH a CLP, 
která je k dispozici na webových stránkách 
agentury ECHA: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/
faqs 
 
PROČ BYCH SE MĚL(A) OBRÁTIT NA SVÉ 
NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO? 
 
Protože vám poskytne služby ve vašem místním 
jazyce (místních jazycích) a dobře rozumí 
vnitrostátním podmínkám. Národní kontaktní 
místo může také poskytnout informace 
o některých aspektech prosazování nařízení. 
 
JAK SE MOHU OBRÁTIT NA KONTAKTNÍ 
MÍSTO AGENTURY ECHA? 
 
Nespadá-li vaše otázka do oblasti působnosti 
vašeho národního kontaktního místa, můžete se 
na povinnosti vyplývající z nařízení REACH a CLP, 
na aplikace REACH-IT, IUCLID 5 a Chesar nebo na 
předkládání dokumentací dotázat agentury ECHA 
prostřednictvím formuláře žádosti o informace na 
adrese 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


BELGIE 
• FOD Economie – kontaktní místo pro nařízení 

REACH 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu –

kontaktní místo pro nařízení CLP 
• (SPF Economie – kontaktní místo pro nařízení 

REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine 

alimentaire et environnement – kontaktní místo pro 
nařízení CLP 

• FöD Wirtschaft – kontaktní místo pro nařízení 
REACH 

• FöD Volksgesundheit, Sicherheit der 
Nahrungsmittelkette und Umwelt -–kontaktní místo 
pro nařízení CLP) 

 
BULHARSKO 
• Министерство на околната среда и водите 

 
ČESKÁ REPUBLIKA 
• CENIA, česká informační agentura životního 

prostředí 
 

DÁNSKO 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONSKO 
• Terviseamet 

 
FINSKO 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCIE 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

IRSKO 
• Health and Safety Authority 

 
ISLAND 
• Umherfisstofnun 

 
ITÁLIE 
• Ministero dello sviluppo economico - kontaktní místo 

pro nařízení REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - kontaktní 

místo pro nařízení CLP 
 

KYPR 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
LICHTENŠTEJNSKO 
• Amt für Umweltschutz 

 
LITVA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 

 

LOTYŠSKO 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC) 
 

LUCEMBURSKO 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 

MAĎARSKO 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet 

tal-Konsumatur (MCCA) 
 

NĚMECKO 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

NIZOZEMSKO 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) – 

kontaktní místo pro nařízení REACH 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) - kontaktní místo pro nařízení CLP 
 

NORSKO 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 

 
POLSKO 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 

 
PORTUGALSKO 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 

 
RAKOUSKO 
• österreichischer REACH-Helpdesk 

 
RUMUNSKO 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 

 
ŘECKO 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
SLOVENSKO 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 

 
SLOVINSKO 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 

 
ŠPANĚLSKO 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 

ŠVÉDSKO 
• Kemikalieinspektionen 

 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 
• Health and Safety Executive 


