
Sdělení odboru legislativního a odboru environmentálních rizik  
k požadavkům na bezpečnostní listy chemických látek a směsí  

po nabytí účinnosti zákona č. 371/2008 Sb.  
 
 

Požadavky na obsah bezpečnostních listů  (BL) stanoví nařízení (ES) č. 1907/2006 
(nařízení REACH). Hlava IV tohoto nařízení, která upravuje poskytování BL, nabyla účinnosti 
dne 1.6.2007. Vzhledem k tomu, že v té době nebyl ještě schválen národní právní předpis, který 
by stanovil sankce za neplnění ustanovení nařízení REACH, zveřejnilo Ministerstvo životního 
prostředí (MŽP) v květnu 2007 stanovisko, které umožnilo poskytování BL ve formátu podle 
vyhlášky č. 231/2004 Sb. až do doby, kdy nabude účinnosti právní předpis, který stanoví zmíněné 
sankce. Tento předpis (zákon č. 371/2008 Sb.) nabyl účinnosti dne 1. 11. 2008.   

Na základě toho by BL poskytované po tomto datu měly mít úpravu podle nařízení 
REACH. Je však nutné vzít v úvahu, že obsah BL podle nařízení REACH se příliš neliší od 
obsahu BL specifikovaného dříve platnými předpisy (v ČR vyhláška č. 231/2004 Sb.). 
V souvislosti s tím Evropská komise a Evropská agentura pro chemické látky doporučují při 
posuzování BL zohlednit především obsahovou stránku BL a nikoli pouze stránku formální. To 
znamená, že pro BL poskytnuté před 1.11.2008, které jsou obsahově v souladu s nařízením 
REACH, se nevyžaduje revize až do doby, kdy dodavatel zjistí nové informace o látce nebo 
směsi, které jsou závažné z hlediska ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí. BL je 
nutné revidovat také v případě, že látka již byla registrována (požadavek uvést v BL registrační 
číslo) nebo byla nově klasifikována podle nařízení (ES) č. 1272/2008. 

Na základě těchto skutečností zaujalo MŽP následující stanovisko: 

BL vypracované podle předchozí právní úpravy (vyhláška č. 231/2004 Sb.), které 
obsahově splňují požadavky nařízení REACH, považuje MŽP za BL, které jsou v souladu 
s nařízením REACH. BL, které jsou vypracovány podle nařízení REACH, je nutno 
poskytovat pouze pokud 

- byla látka nebo směs uvedena na trh po 1.11.2008, 

- byl BL po 1.11.2008 revidován. 

Důvodem pro revizi BL je zejména některá z následujících  skutečností: 

- zjištění nových informací o látce nebo směsi, které jsou závažné z hlediska 
ochrany lidského zdraví nebo životního prostředí, 

- registrace látky nebo 

- změna  klasifikace látky. 

 

Upozornění: Od 1. prosince 2010 musí být všechny látky uváděné na trh nově klasifikovány 
podle nařízení (ES) č. 1272/2008. To znamená, že nejpozději k tomuto datu bude nutná revize BL  
všech látek uváděných na trh. U směsí povinnost jejich klasifikace podle nařízení (ES) č. 
1272/2008 vzniká až k 1. červnu 2015. Pokud však směs obsahuje složku, která již byla 
registrována, vzniká povinnost uvést v BL její registrační číslo, což je rovněž důvodem k revizi 
BL. 
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