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REACH REACH –– ppřřííprava v prava v ČČRR
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PPřřííprava chemickprava chemickéého prho průůmyslumyslu

V ČR bude třeba podle odhadu zaregistrovat cca 1000 
chemických látek

Aktivity SCHP ČR
• Informační činnost - HelpDesk

Konference, semináře (zatím půlroční frekvence, v r. 2006    22.3. 
a 5.10.)

Články v časopisech

Webové stránky SCHP ČR 

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR na odpovědích na 
dotazy

Odpovědi na dotazy

Příprava a distribuce základních informačních materiálů (v říjnu 
2006: „Dobrý den, tady REACH“)
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• Legislativní a lobbistická činnost

Spolupráce v rámci prac. skupiny REACH SCHP ČR

Spolupráce v rámci prac. skupiny legisl. odborníků SCHP ČR

Předávání připomínek MPO a MŽP

Jednání s poslanci českého a Evropského parlamentu 

Spolupráce se členy národní delegace v AdHoc WG Rady

Účast na projektech:

Studie systému REACH a jeho dopadů na průmysl (MPO, 
MŽP, EK-JRC/IPTS, MPSV)
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• SCHP ČR zahajuje řešení grantového projektu „Adaptabilita a posílení
konkurenceschopnosti chemického průmyslu   ČR“ , na který získal 
finanční podporu v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů v 
oblastech:
• nařízení REACH a jeho aplikace v podnicích
• podpora výzkumu, vývoje a inovací včetně projektového řízení

v  regionech – severočeském, středočeském a moravskoslezském. 

Projekt bude zahrnovat především kurzy a vzdělávání zaměstnanců
firem chemického průmyslu a navazujících odvětví

Projekt potrvá 21 měsíců, začátek projektu je 1.12.2006
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• SCHP ČR zakládá poradensko-konzultační firmu 
ReachCentrum CZ, s.r.o.

Firma bude sloužit na podnikatelském principu těm, kteří si 
nebudou moci dovolit nebo nebudou chtít vytvořit 
specializované pracoviště nebo tým, který by se zabýval 
plněním požadavků vyplývajících z nařízení REACH.   

Touto cestou jde i Cefic, který založil nezávislou servisní
jednotku Reach Centrum.

Důvody založení:

V SCHP ČR je soustředění know-how ohledně REACH

SCHP ČR má přímé vazby na Cefic, Evropský parlament, 
Evropskou komisi a její odborné útvary, ostatní chemické
asociace (VCI, CIA, UIC, atd.)

SCHP ČR připravuje návrh dohody o spolupráci s národními 
ministerstvy na rozšiřování informací pro implementaci REACH
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Oblasti činnosti ReachCentrum CZ, s.r.o.:

• Poradenství, jak splnit požadavky nařízení REACH

• Management konsorcií – podpora a pomoc při tvorbě
konsorcií při  společných registracích

• Komunikace s centrální Evropskou agenturou

• Asistence při registracích, možná i registrace v zastoupení
(pro dovozce), pomoc při autorizacích

• Vytváření uživatelsky jednoduchých návodů

• Archivace a management žádostí o registraci a přístup k 
těmto datům pro členy konsorcií

• Kurzy, semináře 

• Překlady významných dokumentů se vztahem k legislativě
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Aktivity firem chemického průmyslu
• Intenzivní příprava probíhá především ve velkých firmách

• Zástupci firem se účastní seminářů, konferencí

• Ve firmách probíhá příprava formou 

• inventarizace látek podléhajících registraci 

• inventarizace potřebných dostupných dat o látkách

• předběžných odhadů nákladů na implementaci

• jednání s dodavateli a odběrateli

• přípravy na  tvorbu  a účast v konsorciích  
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• Příprava seminářů pro firmy 

• Studie dopadů REACH

• Příprava HelpDesk – gestorem je MŽP, zajišťovat jej   bude 
agentura CENIA

• Příprava kompetentní autority v ČR

• Účast zástupců MŽP,  MPO a MZ  v pracovních skupinách k 
přípravě implementačních projektů REACH a v dalších 
pracovních skupinách 

• Účast zástupců MŽP, MPO a MZ na seminářích k přípravě na 
implementaci REACH
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Svaz chemickSvaz chemickéého prho průůmyslu myslu 
ČČeskeskéé republikyrepubliky

SCHP SCHP ČČRR
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Dělnická 12, 170 00  Praha 7
tel.:  +420 266 793 580
fax:  +420 266 793 578
http://www.schp.cz
alena.krejcova@schp.cz
vladimir.janecek@schp.cz


