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I. Účel dokumentu 

Přezkoumání, identifikování a stanovení množství nakoupených, dovezených a dále 
distribuovaných chemických látek obsažených v produktech za rok, dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

II. Obsah dokumentu 

1. IDENTIFIKACE CHEMICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V PRODUKTECH 
2. OBJEM DOVOZU PRODUKTŮ OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNOU LÁTKU 
3. ZÁVĚR 
 

III. Text dokumentu 

1. IDENTIFIKACE CHEMICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V PRODUKTECH 

Ve spolupráci s externí poradkyní pro EMS Ing. Evou Krčálovou bylo ve společnosti EPRIN spol. s r.o. 
přezkoumáno materiálové složení (dle listů materiálové identifikace) u všech produktů dovezených do ČR a 
obsahujících nebezpečnou látku. Zjištěním je obsah nebezpečných látek v produktech u spotřebních 
materiálů, tj. karbonových pásek v množství v rozmezí od 2 mg – 3,5 mg. 

Pro stanovení přesného množství dovezených nebezpečných látek obsažených v produktech do ČR, byl 
proveden výpočet u nejvíce odebíraného produktu karbonové pásky, kde roční nákup je v množství do 18 t 
za rok (tj. 27,499 ks s max. váhou jedné karbonové pásky 0,65). 
 

2. OBJEM DOVOZU PRODUKTŮ OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNOU LÁTKU 

Na základě obdržených informací od dodavatelů u nejvíce odebíraného produktu obsahují nejvíce 
zastoupenou nebezpečnou látku, byla zjištěno následující: 

 

Produkt Identifikace nejvíce 
zastoupené chem. 
látky v produktu 

Množství 
NL 

v mg/m3 

Množství 
odebraného 
produktu za 

rok max 

Množství Ident. 
nebezpečné látky 

dovezené do ČR za 
rok 

Karbonová páska CAS No. 1333-86-4 
Carbon Black 

3,5mg 18 t 52,5 mg 
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3. ZÁVĚR 

Dle výše uvedeného bylo zjištěno, že ve společnosti za dané období – jeden rok není u nejvíce 
nakupovaného produktu překročena hranice 1t chemické látky. Z toho vyplývá, že u dalších produktů, které 
jsou dováženy do ČR nedochází k překročení hranice stanovené dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 a dále dle obdržených a založených Technických listů od výrobce není ve výrobcích 
obsaženo chemické látky více jak 18 mg. 

Tímto společnost EPRIN spol. s r.o. nemá ohlašovací povinnost ani následnou přeregistraci a registraci 
chemické látky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. 


