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PROHLÁŠENÍ  O  PLNĚNÍ  POVINNOSTÍ 
 

vyplývajících z Nařízení ES č. 1907/2006 a č. 1272/2008 
 

 

 Rádi bychom Vás informovali o stavu implementace Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek (REACH) a Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (CLP) 

chemických látek a směsí ve společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. 
 

Předregistrace a následná registrace látek 

 Dle Nařízení REACH má povinnost předregistrovat a poté registrovat látku jako 

takovou nebo obsaženou ve směsi její výrobce nebo dovozce. Na naši společnost je z hlediska 

Nařízení v dodavatelském řetězci nutné pohlížet jako na následného uživatele, který pro 

výrobu směsí používá látky vyrobené v EU nebo prostřednictvím dovozce i látky dovezené 

mimo EU. Dále z Nařízení plyne, že následní uživatelé látky ani směsi neregistrují. 

 Možná víte, že naše společnost se zabývá výrobou keramických materiálů obecně, 

pro výrobu se používá řada v přírodě se vyskytujících látek, které nejsou chemicky 

upravovány, takže je velká pravděpodobnost, že obdrží výjimku z registrace dle přílohy 5 

Nařízení, nicméně jak již bylo uvedeno, naše společnost tyto látky nevyrábí, pouze používá 

pro svoji výrobu, takže se jí povinnost předregistrace a registrace v tomto smyslu netýká.  

 Společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. má zpracované bezpečností listy dle 

metodiky REACH (její výrobky však nejsou klasifikované jako nebezpečné) a postupně do 

nich bude zapracovávat informace od svých dodavatelů tak, jak tyto látky budou registrovány 

a ověřovány z hlediska rizik, expozičních scénářů a dalších relevantních dat. 

Poznámka: Klasifikace, značení a balení dle nařízení CLP pro směsi bude povinná od 

1.6.2015, do této doby je v platnosti směrnice 1999/45/ES. 
 

Seznam kandidátů  

 Jde o seznam látek nebezpečných dle čl. 59 Nařízení, které mají vlastnosti dle čl. 57 

Nařízení (CMR 1. a 2. kategorie, PBT, vPvB, endokrinní disruptory a látky s podobnými 

účinky). Agentura ECHA uveřejnila na svých webových stránkách Seznam látek vzbuzující 

velké obavy (SVHC  -  Substances of very high concern) 
 

http://echa.europa/chem_data/candidate_list_table_en.asp 
 

Jako výrobci keramických materiálů Vás ujišťujeme, že tyto látky se pro výrobu našich směsí 

nikdy nepoužívaly, nepoužívají a používat nebudou. 
 

Kontaktní osoba 

 Ve společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. se problematikou REACH a CLP mimo 

jiné zabývá Ing. Jakub Fiala, na kterého můžete adresovat své požadavky či připomínky. 
 

Společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. se i do budoucna zavazuje dodržovat své 

povinnosti vyplývající z Nařízení REACH a CLP. 
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