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1  OBECNÉ 

Naše strategické cíle týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
zahrnují omezení znečišťujících látek a ochranu přírody. Za tímto účelem neustále revidujeme 
a zlepšujeme své postupy a produkty. 

Příslušná ustanovení zákona o nebezpečných látkách stanoví zákazy, omezení a mezní hodnoty látek 
a povinná prohlášení, které musí všichni dodavatelé bez jakýchkoli omezení splnit. Všechny dodávky 
a služby musí být zajištěny v souladu s těmito požadavky. 

1.1  DEFINICE, POKYNY A ODKAZY  

1.1.1  SEZNAM LÁTEK S POVINNOU DEKLARACÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL (GADSL)  

Seznam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List) je celosvětově harmonizovaný seznam látek 
podléhajících hlášení. Vznikl společnými snahami zástupců výrobců automobilů, dodavatelů součástek, 
chemického průmyslu a průmyslu výroby plastů. Seznam GADSL obsahuje látky, které by podle všeho měly 
být přítomné v materiálu či dílu, jež zůstávají ve vozidle v době prodeje. Podrobnější informace jsou 
k dispozici na adrese: www.gadsl.org  
 
1.1.2  MEZINÁRODNÍ SYSTÉM ÚDAJŮ O MATERIÁLECH (IMDS)  
IMDS je systém automobilového průmyslu pro údaje o materiálech, který shromažďuje, uchovává, analyzuje 
a archivuje veškeré materiály a látky používané při výrobě automobilů.  
Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese: www.mdsystem.com 
 
1.1.3  KONFLIKTNÍ MINERÁLY  
V současné době mezi konfliktní minerály patří cínovec, kolumbit/tantalit a wolframit (mezi nejčastější 
deriváty patří cín, tantal a wolfram) a zlato bez ohledu na to, kde se tyto minerály těží, zpracovávají 
a prodávají.  
Definice konfliktního minerálu je k dispozici v těchto právních předpisech:  
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act_Section 1502 Conflict Minerals  
 
1.1.4  RECYKLOVANÝ OBSAH  
Část hmotnosti materiálu nebo produktu je z materiálů, které byly recyklovány či jinak získány 
z technologického odpadu buď z výrobního postupu, nebo po použití spotřebitelem. Recyklovaný obsah 
nezahrnuje domácí šrot.  

Recyklát z průmyslové výroby (PIR (Post-Industrial Recyclates)): Odpad, který je vedlejším produktem 
výrobního postupu (mimo domácího odpadu) a znovu se využívá při výrobě daného dílu.  
Domácí šrot: Materiál, který se v daném odvětví běžně využívá v původním výrobním postupu. Mezi takové 
příklady patří materiály, které se regranulují a znovu dodávají v rámci závodu. Domácí šrot se nepovažuje za 
recyklovaný obsah. 
 
1.1.5  REGISTRACE, HODNOCENÍ, POVOLOVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK (REACH) 
REACH je nařízení Evropské unie: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.  
Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese: REACH Legislation 
 
1.1.6  LÁTKY V PŘÍLOZE XIV NAŘÍZENÍ REACH 
Látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH musí být ze všech výrobků postupně staženy tak, aby splnily 
příslušné termíny pro ukončení použití. Toto postupné ukončení musí být prováděno a oznamováno stejným 
způsobem jako u jakékoli jiné výměny dílu. Aktuální verze seznamu látek v příloze XIV je k dispozici na adrese: 
Authorisation List_List of substances included in Annex XIV of REACH 
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1.1.7 LÁTKY VZBUZUJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ OBAVY (SVHC) 

Látka vzbuzující mimořádné obavy (substance of very high concern, SVHC) je chemická látka (nebo část 
skupiny chemických látek), pro niž bylo navrženo, aby její použití v rámci Evropské unie podléhalo povolení 
podle nařízení REACH.  
Podrobnější informace jsou k dispozici na adrese: Candidate List of substances of very high concern 
 
1.1.8  REGISTRACE LÁTEK 

Registrace látek (ohledně tabulky 1 na straně 7) je uvedena na seznamu GADSL a/nebo v tabulce 1 podle 
názvu látky, typu omezení, limitní hodnoty (případně), dotčeného/vyloučeného použití a data účinnosti. 
Všechny látky uvedené v GADSL a/nebo v tabulce 1 musí být zaznamenány v IMDS. 
 
 
2  NAKLÁDÁNÍ S LÁTKAMI 

2.1  PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NAŘÍZENÍ A NORMY 

 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) – Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) 
(aktuální znění) 

 Nařízení (ES) č. 1907/2006 článek 56 – Příloha XIV - - Seznam látek podléhajících povolení  
(2017-12-18) 

 Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) článek 67 – Příloha XVII - Seznam omezení (2018-12-18) 
 Nařízení (ES) č. 2019/1021 článek 3 - Příloha I+IV - Perzistentní organické znečišťující látky 

(2019-06-20) 
 Směrnice (EU) 2011/65 RoHS článek 4 – Příloha II (2019-07-22) 
 Nařízení (ES) č. 1272/2008 – „Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“ 
 Směrnice 1999/45/ES – „Směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků“  
 Směrnice 67/548/EHS - „Směrnice o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků“  
 Nařízení o zákazu chemických látek (DE) – příloha 1 (2017-07-18) 
 GADSL – Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl (www.gadsl.org) 

 
2.2  LÁTKY S POVINNOU DEKLARACÍ A ZAKÁZANÉ LÁTKY 

Obecně platí, že se použije seznam GADSL a právní předpisy uvedené v tomto dokumentu. 

Po každé aktualizaci nebo změně seznamu GADSL musí být zkontrolovány všechny datové listy obsahující 
důvěrné nebo skryté oznámené čisté látky. Pokud datové listy obsahují látky, které byly na seznam GADSL 
přidány jako nové nebo zakázané látky, musí být tyto datové listy aktualizovány ihned po provedení 
příslušných změn v seznamech GADSL, tyto látky v nich musí být výslovně uvedeny a datové listy se musí 
zaslat zpět společnosti Ronal Group.  

Všechny látky označené v seznamu GADSL písmenem P = Prohibited (zakázané) nesmí překročit příslušné 
mezní hodnoty v konkrétně stanovených použitích. 

Dodavatelé, jejichž látky zůstávají na výrobku nebo v něm, musí zadat složení do IMDS.  

Zákazy týkající se používání materiálu musí být dodrženy i u přebíraných dílů (carry-over parts, COP) a musí se 
zkontrolovat použitelnost dílů. 

Výrobky a směsi mohou obsahovat látky nebo mohou být z látek, které byly registrovány a schváleny 
k zamýšlenému použití v rozsahu uvedeném v nařízení (ES) č. 1907/2006 („REACH“). 
 
Zvláštní pozornost se musí věnovat bodu 2.1 s příslušnými právními předpisy, nařízeními a normami a také 
vnitrostátním právním předpisům a nařízením. Dodavatel musí tyto požadavky splnit. 
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3  PROHLÁŠENÍ O LÁTKÁCH 

3.1  POVINNOST DODAVATELŮ POSKYTNOUT INFORMACE 

Dodavatel má povinnost společnost Ronal Group bez prodlení informovat a objasnit další postup 
odpovědného oddělení nákupu, pokud látka obsažená v komponentu: 

 již nemůže být používána vzhledem k novému označení na seznamu GADSL písmenem „P“, 
 je nově upravena v příloze II směrnice 2000/53/ES, 
 je zařazena na seznam látek podléhajících povolení (příloha XIV nařízení (ES) č. 1907/2006), 
 je zařazena v registru omezení pro výroby, uvádění na trh a používání nebezpečných látek, směsí 

a předmětů (příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006) a její použití v souladu s postupem uvedeným 
v příloze XVII je zakázáno. 

Dodavatelé, kteří s materiály pracují, mají povinnost dodat bezpečnostní list a přesné chemické složení 
osobě/oddělení, které jsou pověřeny přijetím zboží. 
Důvěrné údaje budou použity pouze pro účely hygieny provozu pro zajištění bezpečného chemického 
označování, posuzování a uvádění na trh. Přístup k nim je omezen pro určenou skupinu osob. Dodavatel může 
požádat o předchozí zaslání dohody o mlčenlivosti.  
 
3.2  OZNAMOVÁNÍ LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH OMEZENÍ A RECYKLOVANÉHO OBSAHU 

Naši zákazníci po společnosti Ronal Group požadují dodržování požadavků a nařízení seznamu GADSL pro 
oznamování látek obsažených ve výrobcích, a to jak ve výrobě, tak u náhradních dílů. Dodatečné či upravené 
požadavky seznamu GADSL uvádí tabulka 1. 
 
3.3  HARMONOGRAM A LHŮTY PRO OZNAMOVÁNÍ 

Dodavatelé mají povinnost splnit lhůty pro oznamování k výrobkům a náhradním dílům.  

Předložení údajů o výrobcích:  
 Stávající materiály, látky a výrobky by již měly být oznámeny v IMDS. Pokud nejsou či pokud je 

nutné údaje aktualizovat (viz níže), je třeba provést oznámení bez prodlení.   
 Veškeré materiály, látky a výrobky musí mít v IMDS včas oznámený konečný materiálový 

dokument.  
 Veškeré materiály, látky a výrobky musí mít v IMDS včas oznámený schválený konečný materiálový 

dokument.  
 

3.4 ELEKTRONICKÉ OZNAMOVÁNÍ POMOCÍ MEZINÁRODNÍHO SYSTÉMU ÚDAJŮ O MATERIÁLECH 
(IMDS)  

Všechny díly a materiály, které na kole zůstávají při prodeji, a veškeré náhradní díly a příslušenství i obaly se 
musí oznamovat pomocí systému IMDS. 

Společnost Ronal Group požaduje, aby se všechny datové listy odesílaly společnosti Ronal Group (IMDS ident. 
č. společnosti 356).   
 
 
  



 

   Únor 2020 - 6 - 

Povinnosti dodavatelů:  

 Oznamovat látky – Všechny látky, na které se vztahuje GADSL a/nebo tabulka 1 (identita 
a hmotnostní procenta).   

 Oznamovat materiály – 100 % materiálů včetně klasifikace a hmotnosti všech materiálů.  
 Oznamovat komponenty – Musí být uvedeny veškeré dílčí části v sestavě, např. jako prvky ve 

struktuře datového listu IMDS tak, jak je uvedeno v doporučení IMDS 001. Nahoře u daného 
komponentu uvedená hmotnost komponent sestavy („změřená hmotnost každé položky“) musí být 
skutečnou hmotností. Skutečné hmotnosti se buď odvodí ze statistických kontrolních karet 
produktu, nebo se stanoví zvážením statisticky relevantního počtu položek a výpočtem 
statistického průměru (aritmetický průměr).   

 Recyklovaný obsah – Oznamte procento recyklovaného obsahu ve všech materiálech.  

 
 
Aktualizace stávajících údajů IMDS je vyžadována za těchto okolností:  

 Nový materiál  
 Změna hmotnosti materiálu větší než ±10 % nebo 50 g  
 K materiálu se přidá nová látka uvedená na seznamu GADSL a/nebo v tabulce 1  
 Látka, která ještě nebyla oznámena, ale která je na seznamu GADSL a/nebo v tabulce 1  
 Změna hmotnosti látky, která již byla oznámena na seznam GADSL a/nebo do tabulky 1, vyšší než 

±10 %, nebo pokud vlivem změny hmotnosti dojde k překročení požadované mezní hodnoty 
 Změna v recyklovaném obsahu vyšší než ±10 % nebo 50 g.  
 Pokud se změní číslo dílu Ronal, je nutný nový datový list materiálu.   

 

3.4.1  ZVEŘEJNĚNÍ LÁTEK V IMDS  
Všechny látky uvedené na seznamu GADSL a/nebo v tabulce 1 musí být zveřejněny IMDS. Všechny látky 
identifikované na seznamu GADSL a/nebo v tabulce 1 této normy musí být v IMDS uvedeny se správným 
registračním číslem CAS.  
Použití látek bez registračního čísla CAS se přijímá pro oznamování látek podle doporučení IMDS 001.  
Barvy, polymery, lepidla a tmely atd. se musí oznamovat ve vytvrzeném stavu. Látky uvedené na seznamu 
GADSL a/nebo v tabulce 1 se nemohou označovat nebo oznamovat jako „důvěrné“, pokud se oznamují do 
IMDS.   
 
3.4.2  OZNAMOVÁNÍ RECYKLOVANÉHO OBSAHU  

Jako recyklovaný obsah se oznamuje pouze hmotnost recyklátu v komponentu nebo v sestavě. Jako 
recyklovaný obsah neoznamujte celou hmotnost komponentu nebo sestavy.   
 
3.4.3  POŽADAVKY PRO OZNAMOVÁNÍ DO IMDS VČETNĚ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  

Veškeré díly ve výrobě a další dodatky včetně obalů musí být oznámeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Únor 2020 - 7 - 

 
 
4  OMEZENÍ LÁTEK 

Podle seznamu zakázaných a/nebo omezených látek a podle nařízení. 
 
Tabulka 1 – Seznam omezených nebo zakázaných látek 
Kategorie nebo název látky Klasifikace Dotčená použití Mezní hodnoty Datum účinnosti 

Všechny látky uvedené na 
seznamu GADSL 

D/P2 

Všechny materiály 
podléhající pokynům GADSL 
uvedeným na adrese 
http://www.gadsl.org 

Viz GADSL Okamžitě 

Všechny formy výrobků 
nebo minerálů azbestu  

P3 Všechny výrobky a vybavení 
(např. stroje, budovy) 

Nezjistitelné Okamžitě 

Látky uvedené v nařízení 
EU REACH, příloha XIV 

P3 Všechny výrobky a vybavení 
spotřební materiál a obaly 

0% Po termínu 

Nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) – 
Seznam látek SVHC 
(aktuální verze)  

P3 Všechny výrobky, materiály, 
směsi a pomocné materiály 

0%  

Konfliktní minerály včetně 
cínu, tantalu, wolframu a 
zlata 

D4 Všechny výrobky a 
komponenty 

0% 
Okamžitě, 
Podléhají deklaraci a 
důkazu původu 

Chemické látky a 
materiály označené 
lebkou se zkříženými 
hnáty 

P3 Všechny materiály, látky a 
chemikálie 

Štítky 

Opatření, která musí 
být přijata k nahrazení 
látky, nebo podložení 
možností použít jiné 
výrobky/látky 

 
 

 
  

Hmotnostní procento látky obsažené v homogenním materiálu, ve směsích a chemických látkách 
2 D/P = Zakázané v některých použitích a podléhající deklaraci ve všech ostatních případech 
3 P = Zakázané 
4 D = Podléhající deklaraci 
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5  PŘÍLOHA I 

5.1  POSTUP TÝKAJÍCÍ SE POŽADAVKŮ OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – LAKOVNA 
 

1 Požadavky společnosti Ronal   Příručka pro dodavatele, příloha o životním prostředí:  
 Možnosti úspory energie 
 Možnosti úspory vody 
 Účinné využívání zdrojů 

 Nařízení REACH a látky SVHC – zákaz látek a látky 
podléhající deklaraci 

 Žádné látky, chemikálie a materiály označené lebkou se 
zkříženými hnáty 

 Žádné materiály obsahující konfliktní minerály 
(deklarace a vysvětlení původu) 

2 BAT – nejlepší dostupné techniky, 

Informační list, nejlepší dostupné techniky (BAT (Best 
Available Techniques)), referenční dokument o ošetření 
povrchů pomocí organických rozpouštědel včetně konzervace 
dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami. Konečný 
návrh.  

Evropská kancelář IPPC (EIPPCB), Sevilla 2019. 

 Kontrola a měření VOC v dospalovací komoře 
 Dokumentace toku materiálu VOC pro nezbytnou 

dokumentaci hospodaření s rozpouštědly 

3 Směrnice 2010/75/EU /1 o průmyslových emisích – ústřední 
evropská právní norma ke stanovení požadavků v oblasti 
životního prostředí pro průmyslová zařízení 

 Kapitola V, příloha 7, části 1 a 2 

 Příloha II - Seznam znečišťujících látek 

 Příloha III - Kritéria pro určování nejlepších dostupných 
technik 

4 Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o 
omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících 
při používání organických rozpouštědel při některých 
činnostech a v některých zařízeních (směrnice EU LM). 

Úř. věst. EU, L (1999) č. L85, s. 1 (23. 12. 2008) 

 

 


