
Oznámení látek obsažených v předmětech obsahuje mimo jiné tyto informace:  
a) identifikaci a kontaktní údaje výrobce nebo dovozce, jak jsou uvedeny v oddíle 1 
přílohy VI, kromě míst jejich vlastního použití; 
// Tyto informace z oddílu 1 přílohy VI nařízení REACH jsou uvedeny tučnou kurzívou. 
 
1. OBECNÉ ÚDAJE O ŽADATELI O REGISTRACI  
1.1 Žadatel o registraci  
1.1.1 Jméno, adresa, číslo telefonu, číslo faxu a adresa elektronické pošty  
1.1.2 Kontaktní osoba  
1.1.3 Místo, kde žadatel o registraci uskutečňuje výrobu  
 
b) registrační čísla uvedená v čl. 20 odst. 1, jsou-li k dispozici;  
 
c) identifikaci látky podle bodů 2.1 až 2.3.4 přílohy VI;  
2.1 Název nebo jiný identifikátor každé látky  
2.1.1 Názvy podle nomenklatury IUPAC nebo jiné mezinárodní názvy chemických látek  
2.1.2 Ostatní názvy (běžný název, obchodní název, zkratka)  
2.1.3 Číslo EINECS nebo ELINCS (je-li k dispozici a potřebné)  
2.1.4 Název a číslo CAS (je-li k dispozici)  
2.1.5 Jiný identifikační kód (je-li k dispozici)  
2.2 Informace o molekulových a strukturních vzorcích každé látky  
2.2.1 Molekulový a strukturní vzorec (včetně zápisu SMILES, je-li k dispozici)  
2.2.2 Informace o optické aktivitě a obvyklý poměr (stereo)izomerů (jsou-li k dispozici 
a potřebné)  
2.2.3 Molekulová hmotnost nebo rozmezí molekulové hmotnosti  
2.3 Složení každé látky  
2.3.1 Stupeň čistoty (%)  
2.3.2 Povaha nečistot, včetně izomerů a vedlejších produktů  
2.3.3 Procentní obsah (významných) hlavních nečistot  
2.3.4 Druh a řádová hodnota (...ppm, .... %) případných přídatných látek (např. 
stabilizátory nebo inhibitory)  
 
d) klasifikaci látky podle bodů 4.1 a 4.2 přílohy VI;  
 
4.1 Klasifikace nebezpečnosti látek vyplývající z použití hlav I a II nařízení (ES) 
č. 1272/2008 pro veškeré třídy a kategorie nebezpečnosti v uvedeném nařízení. 
Kromě toho je u každého záznamu nutné uvést důvody, proč u třídy nebezpečnosti 
nebo u členění v rámci třídy nebezpečnosti není uvedena klasifikace (např. 
nedostatek údajů, neprůkazné údaje nebo průkazné údaje, které však nedostačují pro 
klasifikaci). 
4.2 Výsledné označení nebezpečnosti látek vyplývající z použití hlavy III nařízení (ES) 
č. 1272/2008. 
 
e) stručný popis použití látek obsažených v předmětu podle bodu 3.5 přílohy VI a použití 
předmětů;  
 
3.5 Stručný obecný popis určených použití  
 
f) množstevní rozmezí látek, např. 1 až 10 tun, 10 až 100 tun atd. 


