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REACH 

Nařízení (Regulation) Evropského parlamentu a Rady (ES) 
1907/2006 ze dne 18.prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, 

o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení
Rady (EHS) 793//93, nařízení Komise (ES) 1488/94, 

směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/AHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 

vstoupilo v platnost 1. června 2007. 



REACH 

§ 1.6.2007 vstoupilo v platnost nařízení REACH
§ Od 1.6.2007 všechny nové nebo revidované BL podle př. II, nařízení REACH
§ 1.6.2008 zahájila činnost Evropská chemická agentura (ECHA)
§ Od 1.6.2008 se nové látky uváděné na trh registrují podle nařízení REACH 
§ Do 1. prosince 2008 předregistrovali (předběžná registrace) výrobci zavedené

látky a meziprodukty, tzn. látky v seznamech EINECS, NLP a látky vyráběné
a neuváděné na trh v minulých 15-ti letech. Látky, které nebyly přeregistrovány 
a nemají výjimky z registrace se již nesmí bez registrace uvádět na trh. 

§ Po 1.1.2009 byl zveřejněn předběžný seznam předregistrovaných látek (cca 
150tis. látek), zahájilo se období spolupráce v rámci SIEF.

§ 14.1.2009 – návrh 7 SVHC („látky vzbuzující mimořádné obavy“) látek do př. 
XIV nařízení REACH. Tyto látky, pokud budou zapsány do seznamu v příloze 
XIV se budou moci vyrábět a uvádět na trh pouze na základě povolení. 



REACH 

S ohledem na nařízení REACH se v současné době nacházíme v období registrací, 
které musí proběhnout dle tonáží výroby:

§ do 1.prosince 2010 - registrace  > 1 t/r CMR, 
> 100 t/r N, R50/53, 
> 1000 t/r ostatní

§ do 1.června 2013 - registrace > 100 t/r
§ do 1.června 2018 - registrace > 1 t/r
Pro látky vyňaté z registrace platí povinnost oznámení agentuře a tvorba 

bezpečnostního listu se všemi náležitostmi.
1.6.2009 ECHA doporučí zařazení prioritních látek do př. XIV a účinnost př. XVII 

(hlava VIII – Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek a přípravků)  



REACH 

§ Registrační dokumentace se posílá nebo bude zasílat agentuře v elektronické
formě (IUCLID 5, REACH IT), tato dokumentace bude obsahovat –
technickou dokumentaci (dossier, rozsah informací v závislosti na množství –
výsledky zkoušek vlastností – přílohy VII až XI) a zprávu o chemické
bezpečnosti (ne pro tonáž 1 – 10 t/rok, příloha I nařízení REACH). 

§ Dossier – registrace látky:
a) identifikace žadatele/ů (odd.1, příloha VI)
b) identifikace látky (odd. 2, příloha VI)
c) informace o výrobě a použití látky (odd. 3, příloha VI)
d) klasifikace a označení (odd. 4, příloha VI)
e) pokyny pro bezpečné zacházení (odd. 5, příloha VI)
f) souhrn studií informací podle příloh VII – XI
g) podrobné souhrny studií informací podle příloh VII -XI 



REACH 

§ Dossier – registrace látky:
h) údaj o tom, které části registrace c), d), f), g) byly ověřeny nezávislou 
odborně způsobilou osobou
i) návrh doplňkového zkoušení podle příloh IX a X
j) pro látky od 1 do 10 t/rok informace o expozici podle odd. 6 přílohy VI
k) žádost o nezveřejnění důvěrných informací na internetu

§ Informace o vlastnostech – závislost na registrovaném množství – f) a g)
1-10 t/rok, ne CMR, ne rozptýleně používané NL – jen F-CH podle příl.VII 
1-10 t/rok, CMR 1. a 2. kat., NL, rozptýleně používané – příloha VII 
10-100 t/rok – příloha VII + VIII
100-1000 t/rok – příloha VII + VIII + plán IX
1000 t/rok a více – příloha VII + VIII + plán IX a X



REACH 

§ Zprava o chemické bezpečnosti – registrace látky:
hodnocení rizik – příloha I – kroky:
a) posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví
b) posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí
c) posouzení F-CH nebezpečnosti 
d) posouzení PBT a vPvB vlastností
e) posouzení expozice (případně kategorie použití a expozic) – pro všechna 
identifikovaná použití
f) popis rizik – pro všechna identifikovaná použití

§ Expoziční scénáře (popisovače použití – sektory použití SU, kategorie 
chemického výrobku PC, kategorie procesu PROC a kategorie předmětu AC 
– určení krátkého názvu expozičního scénáře pro programy) a DNEL+PNEC 
(bezpečné koncentrace pro člověka a pro životní prostředí)



Zákon č. 356/2003 Sb.

(440/2008 Sb. – úplné znění), o chemických látkách a přípravcích a o změně
některých zákonů

Od 1.6.2009 vstupuje v platnost novelizované znění (dle REACH)
V této novele zůstává až do zavedení GHS systém klasifikace, označování

a balení – dle původních směrnic 67/548/EHS (pro látky) a 1999/45/ES (pro 
přípravky = směsi), zůstává vyhláška č. 232/2004 Sb., jsou zde pravidla pro 
vymáhání, kontrolu a sankce – výkon státní správy, program pro oznamování
nebezpečných látek uváděných na trh Ministerstvu zdravotnictví – CHLAP 
(bude zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví)

Novela ruší řadu vyhlášek, které jsou nahrazovány dle REACH:



Zákon č. 356/2003 Sb. 

§ č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků
z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti; 

§ č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných 
chemických látek a vedení jejich evidence; 

§ č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek 
a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno 
nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno (nyní
nařízení REACH příloha č. XVII Omezení výroby, uvádění na trh 
a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů);

§ č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků
stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, 
výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí;



Zákon č. 356/2003 Sb. 

§ č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí; 

§ č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 
k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku; 

§ č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek; 
§ č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení. rizika 

chemických látek pro zdraví člověka; 
§ č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 

chemických látek a chemických přípravků. 



GHS (CLP)

20. ledna 2009 vstoupilo v platnost Nařízení evropského parlamentu a Rady 
(ES) 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení

látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 – nařízení GHS (CLP). 

§ Účinnost jednotlivých částí, stejně jako u nařízení REACH, je postupné. 
§ Za upozornění stojí informace, že nařízení GHS upravilo pojem přípravek 

zpět na směs a to i v nařízení REACH. 



GHS (CLP)

§ Nařízení GHS – klasifikace, označování a balení – se pro látky (bez ohledu 
na tonáž) použije od 1. prosince 2010 a pro směsi od 1. června 2015. 
K těmto termínům se Evropské chemické agentuře oznámí klasifikace 
a značení. 

§ V současné době je možno v bezpečnostních listech (ne na obalech) uvádět 
vedle klasifikace a označování podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES 
i klasifikaci podle nařízení GHS. Od 1. prosince 2010 se budou všechny látky 
klasifikovat, označovat a balit podle nařízení GHS a v bezpečnostní listech 
látek se do 1. června 2015 bude muset uvádět obojí klasifikace a označování. 
Od 1. prosince 2010 do 1. června 2015 bude možnost uvádět 
v bezpečnostních listech směsí obojí klasifikaci a značení. Od 1. června 2015 
se budou také všechny směsi klasifikovat, označovat a balit v souladu 
s nařízením GHS . 



GHS (CLP)

Klasifikace nebezpečnosti – třída nebezpečnosti + kategorie:
1. FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST
Výbušniny – Nestabilní výbušniny a výbušniny podtříd 1.1 – 1.6
Hořlavé plyny – kategorie 1 a 2
Hořlavé aerosoly – kategorie 1 a 2
Oxidující plyny – kategorie 1
Plyny pod tlakem – stlačený plyn, zkapalněný plyn, zchlazený zkapalněný plyn 

a rozpuštěný plyn
Hořlavé kapaliny – kategorie 1, 2 a 3
Hořlavé tuhé látky – kategorie 1 a 2
Samovolně reagující látky a směsi – typ A až G



GHS (CLP)

Samozápalné kapaliny – kategorie 1
Samozápalné tuhé látky – kategorie 1
Samozahřívací se látky a směsi – kategorie 1 a 2
Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny – kategorie 1, 2 a 3
Oxidující kapaliny – kategorie 1, 2 a 3
Oxidující tuhé látky – kategorie 1, 2 a 3
Organické peroxidy – typ A až G
Látky a směsi korozivní pro kovy – kategorie 1



GHS (CLP)

2. NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ
Akutní toxicita – kategorie 1 až 4
Žíravost / dráždivost pro kůži – kategorie 1A, 1B, 1C a 2
Vážné poškození očí / podráždění očí – kategorie 1 a 2
Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže – kategorie 1 (pro obojí)
Mutagenita v zárodečných buňkách – kategorie 1A, 1B a 2
Karcinogenita – kategorie 1A, 1B a 2
Toxicita pro reprodukci – kategorie 1A, 1B a 2, dodatečná kategorie pro účinky 

na laktaci nebo prostřednictvím laktace
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice – kategorie 1, 2 a 3
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice – kategorie 1 a 2
Nebezpečnost při vdechnutí – kategorie 1





GHS (CLP)

3. NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nebezpečnost pro vodní prostředí – akutně – kategorie 1 

a chronicky – kategorie 1 až 4

4. DODATEČNÁ TŘÍDA NEBEZPEČNOSTI EU
Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu



GHS (CLP)

§ Klasifikace, označování, balení – štítky:
GHS piktogram
signální slovo (nebezpečí, varování)
standardní věty o nebezpečnosti H-věty (podobně dříve R-věty)
pokyny pro bezpečné zacházení P-věty (podobně dříve S-věty) 



Porovnání značení

GHS- 

Pikto- 

gramy 
         

Symbol Výbušné látky Hořlavé látky Oxidační látky Plyny pod tlakem 
Korozivní/žíravé  

látky 
Toxické látky Dráždivé látky 

Látky nebezpečné 

 pro zdraví 

Látky nebezpečné 

pro životní prostředí 

Třída GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 *) GHS07 *) GHS08 *) GHS09 

původní 

   

- 

   

- 
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