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Nařízení  REACH 

REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. 

Cílem nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, volného pohybu 

látek samotných, obsažených v přípravcích anebo v předmětech, a současně zvýšení konkurenceschopnosti a 

inovací. Toto nařízení by rovněž mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek. 

Produkty firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. ve vztahu k nařízení REACH 

Pro výrobu našich produktů používáme látky, které se nachází v přírodě a nejsou nijak chemicky 

modifikovány. Takové látky jsou uvedeny v Příloze V bod 7 nařízení REACH. Podle čl. 2 odst. 7 písm. b) téhož 

nařízení se na tyto látky povinnost registrace nevztahuje. 

V souladu s definicí uvedenou v čl. 3 odst. 3 nařízení REACH je nutno naše výrobky považovat za 

předměty. Tyto předměty neobsahují chemické látky, které se za běžných nebo důvodně předpokládaných 

podmínek použití z vyráběných předmětů uvolňují. Registrace těchto látek proto není v souladu s čl. 7 odst. 1 

nařízení REACH potřebná. 

Oznámení o souladu s nařízením REACH ve smyslu článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 

V souladu s čl. 33, odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek - REACH, společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 

informuje své zákazníky o skutečnosti, že všechny námi dodávané pálené výrobky a keramobetonové výrobky 

neobsahují látky, identifikované v souladu s čl. 59 odst. 1 a uvedené v Příloze XIV, splňující kritéria uvedená 

v čl. 57 nařízení REACH. 
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