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Informace k vydávaným 

bezpečnostním listům 

Vydávání a obsah bezpečnostních listů 

upravuje Nařízení Evropského parlamentu a 

rady (ES)  č.1907/2006 ze dne 18.prosince 

2006, označované jako Nařízení REACH. 

V Hlavě IV, články 31-34 je uvedeno: 

-Povinnost bezplatného poskytnutí 

bezpečnostního listu v elektronické nebo 

papírové podobě zdarma. 

-Povinnost poskytnout bezpečnostní list při 

uvedení výrobku na trh nebo při změně 

dodavatelského řetězce. 

-Povinnost poskytnout bezpečnostní list 

v úředním jazyce dané země. 

-Bezpečnostní list se neprodleně aktualizuje, 

pokud jsou k dispozici nové informace, které 

mohou ovlivnit opatření k řízení rizik nebo 

nové informace o bezpečnosti. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že bezpečnostní list  

se vytváří při uvedení produktu na trh či 

dovozu do České nebo Slovenské republiky 

k následnému prodeji. Bezpečnostní list platí  

po dobu, dokud se nezmění chemické složení 

látky nebo pokud nejsou k dispozici nové 

informace, které mohou ovlivnit řízení rizik 

nebo bezpečnosti.  

 

Omezení platnosti bezpečnostních listů si 

firmy stanovují v rámci interních předpisů, 

které ale pro dodavatele nejsou závazné.  

 

Stav: 01/2020 

 

 

 

 

Informácie k vydávaným kartám 

bezpečnostných údajov 

Vydávanie a obsah karty bezpečnostních 

údajov upravuje Nariadenie Európskeho 

parlamentu a rady (ES) č.1907 / 2006 z 

18.prosince 2006, označované ako Nariadenie 

REACH. 

V Hlave IV, články 31-34 je uvedené: 

-Povinnost bezplatného poskytnutia karty 

bezpečnostných údajov v elektronickej alebo 

papierovej podobe zadarmo. 

-Povinnost poskytnúť kartu bezpečnostních 

úajov pri uvedení výrobku na trh alebo pri 

zmene dodávateľského reťazca. 

-Povinnost poskytnúť kartu bezpečnostních 

údajov v úradnom jazyku danej krajiny. 

-Karta bezpečnostních údajov sa bezodkladne 

aktualizuje, ak sú k dispozícii nové informácie, 

ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu 

rizík alebo nové informácie o bezpečnosti. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že karta 

bezpečnostních údajov sa vytvára pri uvedení 

produktu na trh alebo dovozu do Českej alebo 

Slovenské republiky k následnému predaju. 

Karta bezpečnostních údajov platí  po dobu, 

kým sa nezmení chemické zloženie látky alebo 

ak nie sú k dispozícii nové informácie, ktoré 

môžu ovplyvniť riadenie rizík alebo 

bezpečnosti. 

Obmedzenie platnosti karty bezpečnostých 

údajov si firmy stanovujú v rámci interných 

predpisov, ktoré ale pre dodávateľov nie sú 

záväzné. 
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