
Vyjádření firmy AXIMA, spol. s r.o., k Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1907/2006 

 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

 
Výrobce / Dovozce / Distributor:    

 
AXIMA, spol. s r.o.,  
Vídeňská 125, 619 00 Brno,  
Česká republika 
IČ 18825176 
 

1. Je nám známo, jaké povinnosti sebou přináší REACH a z pozice následného uživatele (viz 

čl. 3, odst. 13 REACHu) nemáme žádné povinnosti, o kterých bychom Vás měli informovat. 

2. V návaznosti na nákup a prodej předmětů (viz čl. 3, odst. 3 REACHu) lze konstatovat, že 

jsme rovněž následným uživatelem a stanovené povinnosti Nařízení jsou mimo náš 

výrobní program. 

3. V souvislosti na ustanovení čl. 33 REACHu o povinnosti sdělovat informace o látkách 

v předmětech, konstatujeme, že naše výrobky neobsahují nebezpečné látky, které splňují 

příslušná kritéria uvedená v čl. 57 a jsou identifikovány podle č. 59 odst. 1, v koncentracích 

vyšších než 0,1 % hmotnostní. 

4. S odvoláním na zákon č. 371/2008 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích dle Evropské chemické legislativy, Vám 

tímto sdělujeme, že plníme veškerá stanovená opatření k ochraně lidského zdraví 

a životního prostředí dle těchto právních předpisů. 

5. Vzhledem k zavedenému mezinárodně uznávanému systému řízení jakosti výroby 

v naší společnosti se snažíme tímto apelovat na snižování zbytečné administrativy 

a toku kontraproduktivních informací pocházejících z nepochopení Nařízení REACH. 

 

Cílem a smyslem zavedení jednotné chemické politiky EU bylo, je a pevně doufáme, 

že i bude, zejména chránit lidské zdraví a životní prostředí v návaznosti na posílení 

konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU.  Jako priority přitom byly stanoveny 

potřeby minimalizovat náklady po zavedení REACHu a především eliminovat zbytečnou 

administrativu okolo nebezpečných chemických látek. Nařízení REACH neukládá žádnou 

povinnost obchodním společnostem se vzájemně informovat, ubezpečovat se, ujišťovat se 

a prohlašovat, … atd. ve věcech, které jsou implicitně stanoveny jako jasně delegované 

povinnosti.  

 

Budeme Vám, našim dodavatelům a odběratelům velmi zavázáni, pokud se důkladně 

seznámíte s problematikou Nařízení a souvisejících právních předpisů EU a ČR a tím ušetříme 

společně čas a prostředky na řešení podstatných ekonomických, právních a technických aspektů 

podnikání.  

 
 
S přátelským pozdravem 

 

 
 
V Brně dne 26. května 2017     ing. Lumír Přibyl 
1. revize        zástupce ředitele 


