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Členské státy Evropské unie, jakož 
i Norsko, Island a Lichtenštejnsko 
provozují národní kontaktní místa, která 
poskytují podporu při řešení otázek 
ohledně povinností vyplývajících z 
nařízení BPR, CLP a REACH. V mnoha 
případech působí v rámci příslušných 
vnitrostátních orgánů. Tato národní 
kontaktní místa jsou pro podniky 
v uvedených zemích prvním místem, na 
které se mohou obrátit.

Agentura ECHA vystupuje v roli hostitelského subjektu 
této sítě národních kontaktních míst pro nařízení BPR, 
CLP a REACH (HelpNet). Členy sítě HelpNet jsou rovněž 
Evropská komise a pozorovatelé z kontaktních míst 
partnerů agentury a z kandidátských zemí EU. Jedním 
z hlavních cílů této sítě je podporovat harmonizaci 
poradenství poskytovaného jejími členy. 
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JAKÉ INFORMACE MOHU ZÍSKAT OD SVÉHO 
NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA?

Národní kontaktní místa vám poskytnou poradenství 
ohledně ustanovení nařízení BPR, CLP a REACH. Rovněž 
vám podají informace o povinnostech, které vám 
z uvedených nařízení mohou plynout. Jejich záměrem 
však není informovat konkrétně o tom, jak byste tyto 
povinnosti měli plnit. Za to i nadále odpovídáte vy. 

Další informace o národních kontaktních místech 
naleznete na adrese 

 » echa.europa.eu/cs/support/helpdesks

PROČ BYCH SE MĚL(A) OBRÁTIT NA SVÉ NÁRODNÍ 
KONTAKTNÍ MÍSTO?

Ve většině případů by národní kontaktní místo mělo být 
prvním místem, na které se obrátíte, pokud potřebujete 
poradit ohledně svých povinností v souvislosti 
s nařízeními BPR, REACH a CLP. Vaše národní kontaktní 
místo poskytuje služby ve vašem místním jazyce 
(místních jazycích) a dobře zná konkrétní vnitrostátní 
podmínky. Může vám také poskytnout informace 
o některých aspektech prosazování příslušných nařízení. 

JAK MOHU NAJÍT VÍCE INFORMACÍ?

Mnoho užitečných informací a rovněž odpovědi na 
celou řadu otázek naleznete na webových stránkách 
jednotlivých národních kontaktních míst. Národní 
kontaktní místa rovněž vypracovala jednotná znění 
odpovědí na často kladené dotazy související 
s nařízeními BPR, REACH a CLP, které jsou 
zveřejněny na webových stránkách agentury ECHA 
na adrese 

 » echa.europa.eu/cs/support/qas-support/qas

V JAKÝCH PŘÍPADECH BYCH SE MĚL(A) OBRÁTIT 
NA KONTAKTNÍ MÍSTO AGENTURY ECHA?

Nespadá-li vaše otázka do oblasti působnosti 
vašeho národního kontaktního místa pro nařízení 
BPR, CLP a REACH, například v případě záležitostí 
souvisejících s předkládáním dokumentací a s 
vědeckými nástroji informačních technologií, 
můžete se obrátit na kontaktní místo agentury ECHA 
(Helpdesk ECHA) na adrese 

 » echa.europa.eu/cs/contact

BPR: nařízení o biocidních přípravcích

Nařízení o biocidních přípravcích se týká uvádění 
na trh a používání biocidních přípravků, které se 
používají k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo 
předmětů proti škodlivým organismům, jako 
jsou škůdci nebo bakterie, a to pomocí působení 
účinných látek obsažených v biocidních přípravcích.

CLP: klasifikace, označování a balení

Nařízení CLP zajišťuje, aby nebezpečnost, kterou 
představují chemické látky, byla pracovníkům a 
spotřebitelům v Evropské unii jasně sdělována 
pomocí klasifikace a označení chemických látek.

REACH: registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek 

Nařízení REACH bylo přijato s cílem zlepšit ochranu 
lidského zdraví a životního prostředí ve vztahu 
k rizikům, která mohou představovat chemické 
látky, a současně zvýšit konkurenceschopnost 
chemického průmyslu EU. Propaguje rovněž 
alternativní metody posuzování nebezpečnosti 
látek, aby se omezil počet zkoušek na zvířatech.

Kontakt na vaše národní kontaktní místo naleznete 
na adrese 

 » echa.europa.eu/cs/support/helpdesks/
national-helpdesks/list-of-national-
helpdeskshelpdesks/list-of-national-helpdesks
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