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SME panel – revize REACH 
Úvod 
Evropská komise v současné době reviduje nařízení REACH (1907/2006). Cílem tohoto dotazníku je 
poznat názory malých a středních podniků, pokud jde o zdokonalení způsobu, jakým by revidované 
nařízení REACH mělo pro malé a střední podniky fungovat.  
Nařízení REACH si klade za cíl zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší 
a dřívější identifikace vnitřních vlastností chemických látek. To se provádí čtyřmi procesy REACH: 
registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek. REACH má rovněž za cíl zajistit volný 
oběh chemických látek v EU a posílit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. 
Celkovým cílem revize je zajistit, aby ustanovení nařízení REACH odrážela ambice Komise v oblasti 
inovací pro bezpečné a udržitelné chemické látky a vysokou úroveň ochrany zdraví a životního 
prostředí při zachování vnitřního trhu, jak je stanoveno ve Strategii pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek. Další informace jsou k dispozici v Úvodním posouzení dopadu REACH.  
 
Tato konzultace je otevřena do 6. května 2022 a mohou se do ní zapojit všechny podniky.  
 

 
 
A. O vás 
1. Ve které zemi/regionu se nachází váš podnik?  

Česká republika 
 
V jakém regionu se nachází váš podnik?  

  Praha 

  Střední Čechy 

  Jihozápad 

  Severozápad 

  Severovýchod 

  Jihovýchod 

  Střední Morava 

  Moravskoslezsko 

 

 

2. Kolik máte zaměstnanců?  

  0 – 9 (mikropodnik) 

  10 – 49 (malý podnik)  

  50 – 250 (střední podnik)  

  více než 250 (velký podnik)  

 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Chemicals-legislation-revision-of-REACH-Regulation-to-help-achieve-a-toxic-free-environment_en
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3. Jakým způsobem se na vás REACH vztahuje?  

Můžete zvolit více možností. 
  jste výrobce chemických látek se sídlem v EU  

  jste dovozce se sídlem v EU  

  jste formulátor (vyrábíte směsi, například barvy, adhesiva, detergenty)  

  jste distributor nebo prodejce (chemickou látku pouze skladují a distribuují, nejsou následnými 

uživateli) 

  jste výhradní zástupce (přebíráte úkoly a povinnosti dovozce látky podle nařízení REACH, za 

podnik usazený mimo EHP) 

  jste uživatel (používají chemické látky nebo směsi, ale nedodávají je dalším účastníkům 

v dodavatelském řetězci) 

  jste dodavatel (výrobce/ dovozce/ velkoprodejce/ prodejce) částí 

 

  nevím  

 

4. V jakém oboru působíte?  

Můžete zvolit více možností. 
  základní chemikálie  

  speciální chemikálie 

  chemikálie pro spotřebitele  

  formulace chemických výrobků  

  kovy  

  adhesiva a lepidla 

  hnojiva  

  polymery  

  kosmetika  

  prostředky osobní péče  

  maloobchod  

  textilie  

  automobilový průmysl  

  umělé hmoty/ plasty  

  hračky 

  syntetická pryž  

  veterinární medicína  

  maziva a oleje  

  barviva a pigmenty  

  ochrana rostlin  

  papírenský a dřevařský průmysl  

  aerosoly  

  paliva  

  elektronika 

  čistící prostředky a detergenty  

  barvy, inkousty a nátěry  

  pomocné látky pro průmysl 

  vesmírný a obranný průmysl  

  zemědělství  

  stavebnictví  

  oprava vozidel  

  profesionální výmalba nebo dekorace  

  čistící/ úklidové služby  

  jiné profesionální použití chemikálií  

  ostatní výroba  

  jiný obor, prosím uveďte 
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B. Registrace chemických látek   
Komise uvažuje zavést opatření uvedená v otázkách níže, a to za účelem zlepšení dostupnosti informací 
o chemických sloučeninách. Pro další informace o procesu registraci a registrujících podle REACH, 
klikněte sem.  
 
5. Očekáváte velmi negativní (-2), negativní (-1), neutrální (0), pozitivní (+1) nebo velmi pozitivní 

(+2) dopad níže uvedených opatření na vaši společnost v porovnání se současným stavem?  

Pro každé opatření (řadu) a typ dopadu (sloupec) uveďte stupeň dopadu (-2, -1, 0, +1, +2). Pokud 
nevíte nebo nemáte názor, nechte řádek volný.  

 Administrativní 
náklady 
spojené 
s dodržováním 
REACH 

Věda a 
výzkum  

Konkurence-
schopnost 

Přístup 
na trhy 

Bezpečnost 
práce 

Nové požadavky na výrobce a 
dovozce, aby poskytovali 
informace o kritických 
nebezpečných vlastnostech 

     

Nové požadavky na výrobce a 
dovozce, aby poskytovali další 
informace o látkách 
vyráběných nebo dovážených 
v malém množství (1-10 tun 
ročně), včetně posouzení 
chemické bezpečnosti 

     

Nové požadavky na výrobce a 
dovozce, aby poskytovali 
informace o podstatných 
vlastnostech látky pro každou 
množstevní úroveň, aby bylo 
možné identifikovat 
endokrinní disruptory 

     

Nové informační požadavky na 
výrobce a dovozce týkající se 
celkové environmentální stopy 
chemických látek, např. emisí 
skleníkových plynů 

     

Další požadavky na 
společnosti, aby poskytovaly 
informace o použití a expozici 

     

Nové požadavky na výrobce a 
dovozce, aby registrovali 

     

https://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/registration
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některé polymery podobně 
jako nepolymerní látky, 
úměrně míře obav u polymerů 

Zavedení a) faktoru (faktorů) 
posuzování směsí v registraci 
(posouzení chemické 
bezpečnosti) za účelem řízení 
nezamýšlené souběžné 
expozice chemickým látkám 

     

Požadavek, aby výrobci a 
dovozci používali kvantitativní 
metody k prokázání toho, že 
rizika jsou regulována u látek, 
pro něž nelze stanovit 
bezpečné prahové hodnoty 
(bez prahové hodnoty). Tím by 
se nahradil stávající systém, 
který umožňuje používání 
kvalitativních nebo 
kvantitativních metod pro 
minimalizovanou expozici a 
bezpečné používání. 

     

 

 
 
C. Komunikace uvnitř dodavatelského řetězce  
Komise má v úmyslu harmonizovat formáty (rozšířených) bezpečnostních listů a učinit je plně 
elektronickými, aby se zlepšila komunikace v dodavatelských řetězcích. To znamená, že tištěná verze 
bezpečnostních listů bude nahrazena plně elektronickou verzí. 
 
6. Pro vaši společnost: jaký dopad by měla harmonizace elektronického formátu (rozšířených) 

bezpečnostních listů?  

 Velmi 
negativní 

Negativní Žádná změna 
oproti dnešku 

Velmi 
pozitivní 

Nevím/ 
nemám 
názor 

Komunikace s dalšími subjekty v 
dodavatelském řetězci 

     

Administrativní náklady spojené s 
dodržováním nařízení REACH, 
např. podávání zpráv, poskytování 
údajů, vytváření informací atd 

     

Inovace, např. digitalizace, ve vaší 
společnosti 
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Provádění opatření k řízení rizik ve 
vaší společnosti 

     

Jiné, prosím uveďte 
 

     

 

 
 

D. Autorizace a omezení 
  
7. Zabývali jste se dosud povoleními anebo omezeními podle nařízení REACH? 

Můžete zaškrtnout více možností  
  ano, jedna z chemických látek, které naše společnost používá/vyrábí, byla zařazena na seznam 

látek podléhajících povolení 

  ano, naše společnost požádala o povolení 

  ano, naše společnost poskytla informace pro žádost o povolení předloženou jinou společností na 

vyšší úrovni dodavatelského řetězce 

  ano, jedna z chemických látek, které naše společnost používá/vyrábí, byla omezena 

  ano, přispěli jsme do konzultací, které zorganizoval úřad, do návrhu na omezení  

  ne 

  jiné, prosím uveďte  

 

 

Komise zvažuje následující opatření k reformě povolení a omezení: 

• Povolit nebo přiznat odchylky od omezení podle nařízení REACH, pokud je použití „zásadní“, 

tj. pokud je použití nezbytné pro zdraví, bezpečnost nebo je zásadní pro fungování společnosti a 

neexistují žádné alternativy, které by byly přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví. Cílem 

je ukončit používání nejškodlivějších chemických látek, které není zásadní, rychleji a 

předvídatelněji a umožnit rychlejší postup udělování povolení anebo přiznání odchylek od 

omezení pro zásadní použití. 

• Rozšíření generického přístupu k řízení rizik tak, aby zahrnoval další třídy nebezpečnosti a 

profesionální použití, např. pracovníky ve stavebnictví. Generický přístup znamená, že Komise 

může zakázat látky na základě jejich nebezpečných vlastností a zohlednění generické expozice. 

Tato „generická omezení“ by byla zaváděna postupně a budou možné odchylky, např. pro zásadní 

použití. 

• Vést kandidátský seznam jako nástroj pro stanovení priorit regulačních opatření. 

 

Tři výše uvedená opatření by byla spojena s následujícími možnostmi: 

Možnost č. 1: Zachování povolovacího postupu s určitými změnami (viz prvky uvedené v otázce níže).  
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Možnost č. 2: Sloučení procesů povolování a omezování. Namísto zařazování látek vzbuzujících 

mimořádné obavy na seznam látek podléhajících povolení by pro tyto látky platilo generické 

omezení. Existovaly by tři způsoby, jak se odchýlit od omezení: 

• jako součást omezení by byly zahrnuty odchylky (žádná změna); 

• po přijetí obecného omezení by společnosti mohly požadovat: 

o společné odchylky, které jsou obecně použitelné pro celé použití a vztahují se na 

všechny společnosti, které toto použití uplatňují (nový prvek), přičemž důkazní 

břemeno nesou společnosti; 

o individuální odchylky/povolení (podobné stávajícím povolením), přičemž důkazní 

břemeno nesou společnosti. 

Možnost č. 3: Vyjmutí povolení z nařízení REACH. Rizika vyplývající z chemických látek používaných 

spotřebiteli a profesionály by byla regulována omezeními podle nařízení REACH. Rizika vyplývající z 

používání chemických látek v průmyslovém prostředí by byla řešena jinými pravidly EU, např. v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o obavy týkající se bezpečnosti pracovníků, a 

směrnicí o průmyslových emisích týkajících se emisí do životního prostředí. 

 

8. Očekáváte velmi negativní (-2), negativní (-1), neutrální (0), pozitivní (+1) nebo velmi pozitivní 

(+2) dopad na vaši společnost z níže uvedených opatření ve srovnání se současnou situací? 

Pro každé opatření (řadu) a typ dopadu (sloupec) uveďte stupeň dopadu (-2, -1, 0, +1, +2). Pokud 
nevíte nebo nemáte názor, nechte řádek volný.  

Možnost 1 Administrativní 
náklady spojené s 
dodržováním 
nařízení REACH, 
např. registrace, 
poskytování 
údajů, vytváření 
informací atd. 

Výzkum a 
inovace 

Konkurence-
schopnost 

Přístup 
na trhy 

Bezpečnost 
pracovníků 

Vyjasnit v právních 
předpisech anebo v 
dalších pokynech 
požadavky na informace 
u žádostí o povolení, 
např. úroveň 
požadovaných 
podrobností, nebo které 
subjekty v 
dodavatelském řetězci 
mohou požádat o 
povolení. 
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Jednodušší požadavky na 
informace pro malé a 
střední podniky při 
podávání žádostí o 
povolení 

     

Zavedení kontroly 
úplnosti a posílení 
kontroly shody žádostí o 
povolení ze strany 
agentury ECHA 

     

Vyjasnění postupů pro 
Komisi při zavádění změn 
v udělených povoleních 

     

V případě zamítnutí 
povolení zavedení 
možnosti přechodných 
opatření, která by 
společnostem umožnila 
hladce ukončit jejich 
používání. 

     

Zjednodušené postupy 
pro případy, kdy je 
pravděpodobné, že riziko 
bude pod větší kontrolou 
(např. použití uzavřených 
systémů), je-li použití 
specifické (např. původní 
náhradní díly), je-li 
použitá 
expozice/emise/množství 
pod určitou prahovou 
hodnotou 

     

Vyjasnění kritérií pro 
použití vyňatá z povolení 
(např. výzkum a vývoj, 
meziprodukty) 

     

Usnadnění podávání 
následných žádostí o 
povolení, které se opírají 
o stávající 
žádosti/povolení pro 
stejné použití 
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9. Očekáváte velmi negativní (-2), negativní (-1), neutrální (0), pozitivní (+1) nebo velmi pozitivní 

(+2) dopad na vaši společnost z níže uvedených opatření ve srovnání se současnou situací? 

Pro každý řádek (tj. opatření) a každý sloupec (tj. druh dopadu) uveďte úroveň dopadů, kterou 

očekáváte u vaší společnosti (-2, -1, 0, +1, +2). Pokud nevíte nebo nemáte názor, nemusíte v 

příslušném řádku (příslušných řádků) uvádět nic. 

Jiné možnosti Administrativní 

náklady spojené s 

dodržováním 

nařízení REACH, 

např. registrace, 

poskytování 

údajů, vytváření 

informací atd. 

Výzkum a 

inovace 

Konkurence-

schopnost 

Přístup 

na trhy 

Bezpečnost 

pracovníků 

Možnost č. 2: Sloučení 

seznamu povolení se 

seznamem omezení 

     

Možnost č. 2: Umožnit 

společné žádosti 

společností o odchylky 

od obecných omezení 

platné pro veškeré 

použití 

     

Možnost č. 2: Umožnit 

individuální žádosti 

společností o odchylky 

od omezení/povolení 

     

Možnost č. 3: Používání 

chemických látek 

vzbuzujících obavy ze 

strany spotřebitelů a 

profesionálů 

(např. kadeřníků) je 

upraveno obecnými a 

zvláštními omezeními 

podle nařízení REACH 

     

Možnost č. 3: Expozice 

chemickým látkám 

pracovníků v průmyslu je 
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upravena pouze pravidly 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (nikoli 

nařízením REACH) 

Možnost č. 3: 

Průmyslové emise 

chemických látek jsou 

upraveny směrnicí o 

průmyslových emisích 

(nikoli nařízením REACH). 

     

Průřezová opatření: 

Udělit povolení anebo 

přiznat odchylky od 

omezení pro zásadní 

použití (nezbytné pro 

zdraví, bezpečnost nebo 

kritické pro fungování 

společnosti A žádné 

dostupné alternativy) 

     

Průřezová opatření: 

Následní uživatelé musí 

informovat orgány a 

poskytnout informace 

(např. použití, tonáž, 

expozice) o látkách 

zařazených na 

kandidátský seznam. 

     

Průřezová opatření: 
Následní uživatelé musí 
za látky uvedené na 
seznamu látek uhradit 
poplatek za oznámení. 

     

 
10. Vyrábí nebo používá vaše společnost jednu nebo více látek (včetně látek ve směsích nebo 

předmětech) v jedné z níže uvedených tříd nebezpečnosti? 

 ano ne nevím 

Perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a 
vysoce bioakumulativní látky 

   

Látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci    

Endokrinní disruptory pro lidské zdraví a životní prostředí    
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Látky s toxicitou pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice 
(STOT SE) a opakovaná expozice (STOT RE) 

   

Imunotoxické a neurotoxické látky    

Látky senzibilizující dýchací cesty    

 

 
 
E. Otevřené otázky 
 
11. Vysvětlete hlavní environmentální, sociální nebo hospodářské dopady na vaši společnost 

(např. na administrativní zátěž, bezpečnost pracovníků, přístup na trh, konkurenceschopnost, 

výzkum a inovace), které jste uvedli v předchozích oddílech dotazníku. Uveďte prosím příklady 

a pokud možno kvantitativní anebo kvalitativní informace a uveďte, na které změny 

registrace, povolení a omezení odkazujete ve své odpovědi.  

 

 

12. Máte nějaké návrhy, jak zlepšit plánovaná opatření pro revizi nařízení REACH, aby se zajistilo, 

že malé a střední podniky nebudou znevýhodněny ve srovnání s většími společnostmi? 

 
 
13. Chcete-li se podělit o něco jiného v souvislostí s revizí nařízení REACH, uveďte prosím 

podrobnosti zde:  

 
 
 

Děkujeme za vyplnění dotazníku.  
 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na mail: m.skrz@bic.cz. 
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