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Abstrakt 

V rámci Evropské Unie byla zavedena nová legislativa REACH – Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Přímé dopady této legislativy 

pocítí velká část především zpracovatelského průmyslu - nejvíce z něj průmysl 

chemický. Cílem této práce je analyzovat finanční dopady tohoto zákona na firmy 

podnikající v českém chemickém průmyslu, zjistit rozdíly v situaci firem dle velikosti a 

naznačit jakým směrem se budou firmy pravděpodobně ubírat v následujících letech. 

Abstract 

In June 2007 the new European law REACH - Regulation, Evaluation, 

Authorization and Restriction of Chemicals, regulating chemicals and chemical sector, 

entered into force. This legislative influences the whole manufacturing industry and 

especially the chemical industry. Bachelor thesis „Impact of the REACH, the Chemical 

Regulation of the EU, on the Czech Chemical Industry“ deals with effects of the 

implementation of the REACH legislation on the companies operating in the Czech 

Republic. There are three parts included in this thesis: The historical overview of the 

development of the chemical sector, concise explanation of the REACH and the fees 

and charges problem connected with REACH regulation and the analysis of the 

financial impacts on firms, primarily differences between the groups of the companies 

according to their sizes.  
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SEZNAM ZKRATEK 
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1.ÚVOD 

 

Chemikálie přináší v dnešní moderní době mnoho ulehčení a pozitiv, ať uţ se 

jedná o vyuţití v potravinářství, medicíně, automobilovém, či elektrotechnickém 

průmyslu, ale také dnes a denně produkty chemického průmyslu vyuţíváme 

v domácnostech, nebo zaměstnání. Svět se na výrobcích chemického průmyslu stal 

v posledních desetiletích naprostozávislý. Ţijeme však také v době, kdy čteme o 

katastrofálních dopadech průmyslové výroby na ţivotní prostředí, nebo nebezpečných 

látkách obsaţených v dětských hračkách; v době, kdy si nemůţeme být jistí zda 

přípravky, které denně pouţíváme, jsou pro nás bezpečné; v době, kdy se s chemickými 

látkami nešetří a lidé si povětšinou neuvědomují, jaké důsledky toto plýtvání můţe mít. 

V této době přišla Evropská unie se zásadním rozhodnutím tuto situaci změnit. Touto 

změnou má být REACH; nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek. 

S tímto nařízením nesouvisí pouze legislativní změny. V souvislosti 

s legislativou byla zřízena Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), která se stará 

o zavádění legislativy. Cílem REACHe je vytvořit databázi látek, které se vyrábí na 

území Evropské unie, nebo se do ní dováţí, a tím mít větší kontrolu nad nebezpečnými 

látkami a jejich vyuţíváním. Kaţdému výrobci, či dovozci chemických látek vyplývají 

z tohoto nařízení povinnosti, mezi které také patří povinnost registrace a vypracování 

dokumentů o bezpečnosti. Veškeré ţádosti podané Agentuře jsou zpoplatněny. Tím se 

dostáváme k předmětu této práce, kterým je v následujících třech kapitolách zhodnotit, 

jak se výše těchto poplatků a nákladů na testování vlastností látek  promítne do 

hodspodaření firem českého chemického průmyslu. 

Pro správné pochopení významu REACH legislativy pro firmy zabývající se 

chemií je nutné si v první řadě si nadefinovat, co pro nás chemický sektor v této práci 

znamená, a ukázat si na historický vývoj hlavních ekonomických ukazatelů, jako je 

například vývoj trţeb, indexu průmyslové produkce, či zahraničního obchodu. Tato část 

by nám měla dát základní představu o postavení českého chemického průmyslu 

v národním hospodářství a přiblíţit čtenáři této práce ekonomické pozadí, do kterého 

byla REACH legislativa zasazena. 
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Poté se od českého průmyslu vzdálíme a přiblíţíme si také druhou veličinu 

vystupující v této problematice, samotnou legislativu. Zde se podíváme na události, 

které předcházely jejímu schválení; v krátkosti vysvětlíme základní myšlenky a principy 

tohoto osmi set stránkového textu; podíváme se na systém poplatků, který je pro tuto 

práci klíčový. V závěru této kapitoly si nastíníme různé hypotézy, neboli jaké moţné 

dopady by zavedení této legislativy a s ní spojených poplatků mohlo mít na české 

chemické firmy. Pro nastínění se jedná o problematiku, jakou je omezování výroby, či 

stavu zaměstnanců. Objevují se také názory, ţe by tato legislativa mohla býti pro 

některé podniky likvidační. 

Abychom byli schopni tyto teorie potvrdit, nebo vyvrátit, musíme se podívat na 

finanční analýzu samotných firem. Ta je rozebrána v kapitole následující a ukazuje nám 

vývoj základních ukazatelů mezi rokem před schválením analýzy aţ do roku 2010, který 

byl ovlivněn první vlnou registrací. Představíme si také několik firem, které v roce 2010 

látky registrovaly, a podíváme se, jakým způsobem se s těmito zvýšenými náklady 

vyrovnaly. Nyní se jiţ dostáváme k celému závěru práce, kterým je vyhodnocení 

dopadů této legislativy na zmíněné firmy a zhodnocení teoretických hypotéz. 
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2. VÝVOJ ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

V LETECH 2000-2009 

 

 Pro pozdější analýzu je podstatnévymezit zkoumaný sektor, ukázat jeho 

postavení v rámci české ekonomiky a zhodnotit jeho vývoj v posledních letech. Tomu 

všemu se bude věnovat tato kapitola. Ve shrnutí pak bude nastíněno několik závěrů 

ohledně postavení a vývoje sektoru před zavedením legislativy REACH. 

 

2.1.DEFINICE ODVĚTVÍ 

K vymezení je vyuţita klasifikace CZ-NACE
1
, která 1.1.2008 nahradila 

předchozí kalsifikaci OKEČ
2
. Klasifikace CZ-NACE byla zpracována dle mezinárodní 

statistické klasifikace na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006. Tímto nařízením se zavedla statistická 

klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2, která je jednotná v rámci Evropské 

unie, a tím pádem jsou i statistické údaje v rámci EU srovnatelné.
3
 

 Dle klasifikace CZ-NACE se chemický průmysl, který zde bude dále zkoumán, 

řadí do sekce C – Zpracovatelský průmysl. Dále pak do oddílu 20 – Výroba chemických 

látek a chemických přípravků. Tento oddíl se následně dělí do šesti skupin: 20.1 Výroba 

základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického 

kaučuku v primárních formách; 20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických 

přípravků; 20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, 

tiskařských barev a tmelů; 20.4 Výroba mýdel, detergentů, čistících a leštících 

prostředků, parfémů a toaletních přípravků; 20.5 Výroba ostatních chemických 

výrobků; 20.6 Výroba chemických vláken. Tyto skupiny se dále dělí do velkého počtu 

tříd, avšak další dělení je pro tuto práci nepodstatné. 

                                                 
1ČSÚ [online]. 2011, 5.7. 2009 [cit. 2011-04-17]. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Dostupné z 

WWW: <http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace)>. 
2ČSÚ [online]. 2011, 23.12. 2008 [cit. 2011-04-17]. Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ). 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/odvetvova_klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(okec)>. 
3 EHP. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým 

se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 

3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech. In Úřední věstník Evropské unie. 2006, 1893, s. 

393/1-393/39. 
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 Při změně klasifikace došlo také ke změnám zařazení některých oborů. 

V klasifikaci OKEČ byla výroba chemických výrobků definována OKEČem 24 a oproti 

klasifikaci NACE obsahovala také farmaceutický průmysl. Ten je nyní veden 

samostatně jako NACE 21 – Výroba základních farmaceutických výrobků a 

farmaceutických přípravků. Přestoţe k jiným výrazným změnám v řazení nedošlo, 

některé údaje se mohou díky přepočtům lišit. Proto bude v této práci vţdy specifikována 

klasifikace, která je u příslušných dopočtů vyuţita. 

 

2.2. POSTAVENÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2009 

 Výrobky chemického průmyslu nejsou primárně určeny pro koncové 

spotřebitele, nýbrţ dále zpracovány v navazujících odvětvích. Tudíţ situace 

v chemickém průmyslu signifikantně ovlivňuje velkou část zpracovatelského průmyslu. 

Tato podkapitola se bude nejdříve věnovat postavení chemického průmyslu v národním 

hospodářství a následně se zaměří na postavení zkoumaného sektoru v zpracovatelském 

průmyslu. 

 V roce 2009 v národním hospodářství pracovalo celkem 4,934 miliónu lidí
4
, 

z toho 28 797
5
 lidí bylo v tomto roce zaměstnáno v chemickém průmyslu – NACE 20. 

Tedy podíl sektoru na celkové zaměstnanosti činil v roce 2009 přibliţně 0,6%. Přibliţně 

stejný, tedy 0,7%, byl v roce 2009 podíl účetní přidané hodnoty
6
na HDP

7
.Ačkoli se 

můţe tento poměr zdát velmi malý, chemický průmysl je pro Českou republiku velmi 

významný. Má dlouholetou tradici, coţ potvrzuje i stoleté výročí časopisu Chemické 

listy oslavené v roce 2006. Vývoj trţeb za prodej výrobků a sluţeb a HDP mezi roky 

2000-2009 vykazuje poměrně vysokou míru korelace
8
, která se v tomto období rovnala 

číslu 0,834. Toto číslo je velmi blízké číslu jedna, coţ nám říká, ţe vývoj chemického 

                                                 
4201R Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů. In Trh práce v ČR 1993 až 2009 [online]. Praha : Český statistický 

úřad, 29.7. 2010 [cit. 2011-04-17]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/3103-10>. 
5Zaměstnanost v průmyslu - čtvrtletní data. In PRŮMYSL, ENERGETIKA - ČASOVÉ ŘADY [online]. Praha : Český 

statistický úřad, 16.03.2011 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pru_cr>. 

Roční růměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách - vlastní dopočet z čtvrtletních údajů. 
6Účetní přidaná hodnota - NACE 20. In Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2009 [online]. Praha : MPO, 

7.2.2011 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument84178.html>. 
7HDP Výdajová metoda (běţné ceny). In Roční národní účty : HDP Výdajová metoda [online]. Praha : Český 

statistický úřad, 2011 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: 

<http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj>. 
8Korelace – vlastní dopočet z údajů  Vývoj trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb- NACE 20. In Panorama 

zpracovatelského průmyslu ČR 2009 [online]. Praha : MPO, 7.2.2011 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: 

http://www.mpo.cz/dokument84178.html a HDP Výdajová metoda (běţné ceny). In Roční národní účty : HDP 

Výdajová metoda [online]. [s.l.] : Český statistický úřad, 2011 [cit. 2011-03-30]. Dostupné z WWW: 

<http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj>. 

http://www.mpo.cz/dokument84178.html
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průmyslu a vývoj HDP v tomto období vykazovaly velmi pododobný trend, respektive 

chemický průmysl byl značně ovlivněn celkovou hospodářskou situací v České 

republice. 

 Zaměříme-li se na postavení sektoru ve zpracovatelském průmyslu, data ukazují, 

ţe zde v roce 2009 podíl na zaměstnanosti tvořil 2,6%
9
. Ani podíl na celkové účetní 

přidané hodnotě nebyl vysoký, činil pouze 3,4%
10

. U těchto údajů je důleţité si 

povšimnou, ţe produktivita práce, která „měří vytvořené hodnoty (např. trţby, přidanou 

hodnotu, zisk apod.) připadající na jednotku práce
11

“, v chemickém průmyslu byla vyšší 

neţ produktivita práce za celý zpracovatelský průmysl.
12

 Na celkových trţbách za 

prodej výrobků a sluţeb v běţných cenách byl dle odhadů Ministerstva průmyslu a 

obchodu pro rok 2009 podíl chemického průmyslu roven 4,5%. I v rámci 

zpracovatelského průmyslu je vidět silná vazba mezi vývojem trţeb chemického 

průmyslu a trţeb celého zpracovatelského průmyslu, korelace mezi těmito dvěma 

veličinami zde vychází 0,923.
13

 Toto potvrzuje výše zmíněný fakt, ţe chemické 

produkty jsou dále zpracovávány v ostatních odvětvích. 

 Ačkoli se můţe z předchozích dat zdát, ţe chemický průmysl není pro českou 

ekonomiku významný, je nutné si uvědomit, ţe většina ostatních sektorů 

zpracovatelského průmyslu, ať uţ se jedná o gumárenství, či farmacii, kde je návaznost 

na chemický průmysl zřetelná, nebo výrobu nábytku, či elektrických zařízení, kde 

souvislost mezi sektory není úplně patrná, zpracovává při vlastní výrobě produkty 

chemického průmyslu. Mezi další navazující odvětví bychom mohli zařadit 

strojírenství, potravinářství, energetiku, zdravotnictví, či dopravu. Následující kapitola 

tudíţ bude věnována zhodnocení vývoje základních ekonomických ukazatelů tohoto 

sektoru. 

 

                                                 
9 Vlastní dopočet z  Čtvrtletní data: Tab. 2.4 Zaměstnanost v průmyslu. In PRŮMYSL, ENERGETIKA - ČASOVÉ 

ŘADY [online]. Praha : Český statistický úřad, 16.03.2011 [cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pru_cr>. 
10Účetní přidaná hodnota. In Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2009 [online]. Praha : MPO, 7.2.2011 [cit. 

2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument84178.html>. 
11SŮVOVÁ, H., et al. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha : Bankovní institut, a.s., 1999. 

3. Základní metody finanční analýzy, s. 109. ISBN 80-72650270. 
12 Zde je produktivita práce chápána jako účetní přidaná hodnota na jednoho pracovníka. 
13Vlastní dopočet korelace.Data z Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2009 [online]. Praha : MPO, 7.2.2011 

[cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument84178.html>. 
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2.3. VÝVOJ HLAVNÍCH UKAZATELŮ V OBDOBÍ 2000-2009 

 Tato podkapitola popíše historický vývoj chemického průmyslu z pohledu 

vývoje hlavních ekonomických ukazatelů. Výrazné výkyvy budou okomentovány 

historickými událostmi a souvislostmi. K výpočtu meziročního přírůstku zde vyuţívám 

první diferenci časové řady vyjádřenou v procentech, čili následující obecný vzorec pro 

veličinu v: 

∆𝑣 =
𝑣𝑡

𝑣𝑡−1
∙ 100 − 100. 

 

2.3.1. Počet podniků a hlavní hráči na trhu 

 Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí podkapitole, chemický průmysl zaujímá 

v české ekonomice spíše pozici malého a z pohledu trţeb nevýrazného průmyslu. To 

však neplatí po některé firmy, které dlouhodobě platí za velké hráče na českém trhu. 

Podíváme-li se do ţebříčků CZECH TOP 100 najdeme jich tam hned několik. Dle trţeb 

se v první stovce umístili firmy UNIPETROL a.s. (6. místo), Linde Gas a.s. (91. místo), 

či DEZA a.s. (92. místo). Z dalších významných lze zmínit například firmy 

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Lovochemie a.s., či SPOLANA a.s.; podíly tří 

nejdůleţitějších firem z pohledu trţeb jsou naznačeny v grafu 2.3.1.1. Musíme 

podotknout, ţe mnohé firmy patří do skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.. Společně 

by pak tyto firmy měly také mnohem významnější podíl, jednotlivě však mají podíly 

menší. Ovšem nejen tyto velké firmy jsou důleţité pro chemický průmysl. 

 Při zkoumání počtu firem operujících v chemickém průmyslu je z údajů 

Eurostatu
14

 vidět, ţe v období 2000-2004 počet podniků značně kolísal, v roce 2005 

prudce narostl a od tohoto roku se dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu počet 

podniků v rámci NACE 20 ustálil přibliţně na počtu 1 500. Vývoj však byl v roce 2009 

negativně ovlivněn recesí a v tomto roce počet podniků dle odhadů MPO poklesl na 

1 483. Meziroční vývoj je pak vidět na grafu 2.3.1.2. Nejvyšší podíl na počtu firem 

v roce 2009 pak měla skupina NACE 20.1 – Výroba základních chemických látek 

(60%), druhý největší podíl připadl na skupinu NACE 20.5 a to přibliţně 17%. 

                                                 
14Eurostat : Structural business statistics - Database [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. 

Annualdetailedenterprisestatistics - industry and construction (sbs_na_2a_dfdn) . Dostupné z WWW: 

<http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_2a_dfdn&lang=en>. 
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NACE 20.4 tvořila 14% firem; podíl 6% připadl na NACE 20.3. Nejméně firem pak 

operovalo v NACE 20.2 a 20.6, které dohromady tvořily 2%. Dle údajů MPO 

dlouhodobě převaţují v odvětví velké firmy s 250 a více zaměstnanci. Ty v roce 2009 

vytvořily přes 70% celkových trţeb a jejich podíl na zaměstnanosti tvořil přibliţně 60%. 

Graf 2.3.1.1Podíly tržeb tří nejvýznamnějších firem na celkových tržbách v roce 2009 

 

 

Graf 2.3.1.2Vývoj počtu podniků v rámci NACE 20 v období 2000-2009 
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2.3.2. Vývoj účetní přidané hodnoty 

 Jako podklad k zhodnocení historického vývoje účetní přidané hodnoty nám zde 

budou slouţit údaje prezentované v Panorama zpracovatelského průmyslu. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu v této publikaci definuje účetní přidanou hodnotu (v b.c.) jako 

rozdíl mezi výkony včetně obchodní marţe a výkonovou spotřebou.Rozsáhlejší definici 

najdeme na stránkách Českého statistického úřadu, jehoţ dat MPO vyuţívá. Dle ČSÚ
15

 

účetní přidaná hodnota vyjadřuje, kolik podnik „přidal“ k nakoupeným vstupům tj. 

materiálům, zboţí a sluţbám. Účetní přidaná hodnota je pak vyjádřena jako obchodní 

marţe (rozdíl mezi trţbami za podej zboţí a náklady vynaloţenými na prodané zboţí)  

plus trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb plus změna stavu vnitropodnikových 

zásob vlastní výroby plus aktivace mínus výkonová spotřeba. Je zcela logické, ţe firmy 

by se měly snaţit o co nejvyšší účetní přidanou hodnotu, jelikoţ tato poloţka pozitivně 

ovlivňuje zisk firmy. 

 Jak je vidět z grafu 2.3.2.1 v letech 2000-2002 došlo k poklesu účetní přidané 

hodnoty. Tento pokles pak byl aţ do roku 2007 následován poměrně vysokým růstem. 

Jak v roce 2008, tak také v roce 2009 byla účetní přidaná hodnota negativně ovlivněna 

recesí a hodnota poklesla na 24 191,8 miliónů Kč, coţ jsou čísla blízká údajům z roku 

2003. Zaměříme-li se na rozdělení v rámci oddílu NACE 20, zjistíme, ţe v roce 2009 

největší podíl měla skupina NACE 20.1 – Výroba základních chemických látek, která 

tvořila 60% účetní přidané hodnoty chemického průmyslu. S podílem přibliţně 17% 

následovala skupina NACE 20.4, 12% pak tvořila skupina NACE 20.5. Skupina 

NACE 20.3 přispěla přibliţně 8%. Nejmenší podíly pak zaznamenaly skupiny 

NACE 20.2 a 20.6, které dohromady vytvořily pouze necelá 4% celkové účetní přidané 

hodnoty. 

 

 

 

 

 

                                                 
15Český statistický úřad : Statistický metainformační systém [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Účetní přidaná hodnota. 

Dostupné z WWW: <http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?fpismeno=%DA&fid=894>. 
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Graf 2.3.2.1Vývoj účetní přidané hodnoty v b.c. v mld. Kč v období 2000-2009 

 

 

2.3.3. Vývoj počtu zaměstnanců a mezd 

 Zaměstnanost v chemickém sektoru je dlouhodobě negativně ovlivněna 

probíhající restrukturalizací. Dlouhodobě pak také firmy naráţí na nezájem mladých lidí 

o studium nejen středních, ale také vysokých chemických škol. V krátkodobém hledisku 

pak v roce 2009 byla zaměstnanost ovlivněna recesí. Zaměstnanost je zde dopočítána 

z čtvrtletních údajů Českého statistického úřadu, který do evidenčního počtu 

zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance (bez ohledu na jejich státní 

příslušnost), kteří vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele a jsou k němu 

v pracovním, sluţebním nebo členském poměru (kde součástí členství je téţ pracovní 

vztah).
16

 Data zachycená v grafu 2.3.3.1 nám potvrzují předchozí tvrzení o 

dlouhodobém poklesu počtu zaměstnanců. V roce 2009 bylo v chemickém průmyslu 

zaměstnáno 28 797 lidí, z údajů MPO vyplývá, ţe nejvíce lidí pracovalo ve skupině 

NACE 20.1 – Výroba základních chemických látek (52%), podíly na zaměstnanosti 

nacelých 17% zaznamenaly skupiny NACE 20.4 a NACE 20.5. Přibliţně 9% 

zaměstananých pracovalo ve skupině NACE 20.3. Nejmenší podíl, přibliţně 6%, 

zaznamenaly dohromady skupiny NACE 20.2 a 20.6. 

                                                 
16 Zdroj: Český statistický úřad : Statistický metainformační systém [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Průměrný 

evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách. Dostupné z WWW: 

<http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?fnazev=pr%F9m%ECrn%FD+eviden%E8n%ED+po%E8et&froz=0&fid=317>. 
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 S vývojem počtu zaměstnanců úzce souvisí vývoj mezd, kde v posledních letech 

docházelo ke stabilnímu růstu. Tento růst je zachycen v grafu 2.3.3.2. Jak je vidět 

z údajů za rok 2009, i mzdy byly ovlivněné recesí a meziroční nárůst byl přibliţně 2%. 

Průměrná hrubá měsíční mzda na fyzické osoby (definovaná ČSÚ jako podíl mezd bez 

ostatních osobních nákladů, který připadl v průměu na jednoho zaměstnance vedeného 

v evidenčním počtu zaměstnanců za jeden měsíc)
17

 byla v roce 2009 25 297Kč. 

V porovnání se zpracovatelským průmyslem byly v roce 2009 mzdy v chemickém 

průmyslu o 16% vyšší, v porovnání s průmyslem pak byly mzdy o 13% vyšší. 

Podíváme-li se na průměrnou mzdu v České republice
18

, která v roce 2009 

byla 23 598 Kč, mzdy ve výrobě chemických látek převyšují tento průměr o 7%. 

Graf 2.3.3.1 Vývoj zaměstnanosti v chemickém průmyslu v období 2000-2009 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17Český statistický úřad : Statistický metainformační systém [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Průměrná hrubá měsíční 

mzda na fyzické osoby. Dostupné z 

WWW:<http://apl.czso.cz/iSMS/ukazdet.jsp?fnazev=pr%F9m%ECrn%E1+hrub%E1+m%ECs%ED%E8n%ED&froz

=0&fid=693>. 
18Český statistický úřad : Rychlá informace [online]. 2010 [cit. 2011-04-23]. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2009. 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz030910.doc>. 
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Graf 2.3.3.2 Vývoj mezd v chemickém průmyslu v období 2000-2009 

 

 

2.3.4. Vývoj produktivity práce 

 V této práci defiujeme produktivitu práce jako průměrnou přidanou hodnotu na 

jednoho pracovníka. Obě zmíněné veličiny jiţ byly v této práci dříve definovány a byly 

k dopočtu produktivity práce vyuţity. Chemický průmysl v roce 2009 zaznamenal o 

30% vyšší produktivitu práce, neţ byl průměr ve zpracovatelském průmyslu. Hodnota 

produktivity práce dosáhla ve zkoumaném sektoru přibliţně 840 tisíc Kč, zatímco 

průměr ve zpracovatelském průmyslu byl jen 645 tisíc Kč. Vysoká produktivita práce 

ukazuje na vysokou specializovanost a odbornost nejen odvětví, ale především jeho 

zaměstnanců. Restrukturalizace, která začala v tomto sektoru probíhat na začátku třetího 

tisíciletí, měla pozitivní vliv na produktivitu práce, která se mezi roky 2002 aţ 2007 

skoro zdvojnásobila. I tato veličina byla negativně ovlivněna recesí a v letech 2008 a 

2009 poklesla meziročně o 15% a 10%. Celkový vývoj produktivity práce v odvětví je 

vidět z grafu 2.3.4.1. 
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Graf 2.3.4.1 Vývoj produktivity práce mezi roky 2000-2009 

 

 

2.3.5. Primární vstupy 

 Chemický průmysl zpracovává především ropu a výrobky rafinérského 

průmyslu, dále mezi základní vstupy patří například zemní plyn, voda, vzduch, minerály 

a kovy. Tím pádem jsou výroba a ceny chemických výrobků negativně ovlivňovány 

rostoucí cenou ropy. Vývoj ceny ropy, který vidíme na grafu 2.3.5.1., ovlivňují také 

změny kurzu koruny vůči dolaru, zaneseno do stejném grafu, kdy posilující koruna 

alespoň částečně vyrovnávala rostoucí cenu ropy. V poslední době byl pro situaci na 

českých trzích také důleţitý vývoj koruny vůči euru, které v posledních letech upevnilo 

pozici a významnost na celosvětovém trhu. 

 Dalším vstupem, který zančně ovlivňuje nákladnost výroby, jsou energie, 

především teplo a elektrická energie. Dle údajů Českého statistického úřadu
19

 byl v roce 

2009 podíl firem chemického průmyslu na spotřebě černého uhlí více jak 2%, u 

hnědého uhlí včetně lignitu byl podíl necelých 6%. Větší spotřebu v rámci České 

republiky měly činnosti výroba koksu a rafinovaných ropných produktů; výroba 

ostatních nekovových minerálních výrobků; výroba základních kovů, hutní zpracování 

kovů, slévárenství; či výroba a rozvod elektřiny, plynu. Vysoký podíl, něco málo přes 

7%, měl chemický průmysl na spotřebě zemního plynu. Zaměříme-li se na spotřebu 

                                                 
19Tab. 1 Spotřeba vybraných paliv a elektrické energie podle činností v letech 2007 aţ 2009. In Spotřeba paliv a 

energie v roce 2009 [online]. Praha : Český statistický úřad, 2010 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/8101-10>. 
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elektrické energie, zde podíl chemického průmyslu činil skoro 8%. Tyto údaje ukazují 

na vysokou energetickou náročnost tohoto sektoru.  

 Osobní náklady, které dle Ministerstva průmyslu a obchodu zahrnují veškeré 

poţitky zaměstanců i osob pracujících na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o činnosti, včetně nákladů na zákonné i ostatní pojištění, dosáhly v roce 2009 

hodnoty přibliţně 12 546 miliónů Kč. Meziročně šlo, i v důsledku probíhající recese, o 

pokles o přibliţně 3%. V předchozích letech však osobní náklady měly spíše rostoucí 

tendenci. Vývoj osobních nákladů je vidět na grafu 2.3.5.2. 

 

Graf 2.3.5.1Vývoj ceny ropy a kurzu USD/CZK mezi roky 2000-2009 
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Graf 2.3.5.2 Vývoj osobních nákladů mezi roky 2000-2009 

 

 

2.3.6. Vývoj průmyslové produkce 

 K zhodnocení vývoje produkce zde vyuţiji index průmyslové produkce (IPP) 

vypočítaný Českým statistickým úřadem, dle kterého IPP měří vlastní výstup 

průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů.
20

 Tento index 

patří mezi základní indexy popisující vývoj podukce, či vývoj daného průmyslu dle 

produkce. Český statistický úřad při jeho výpočtu vyuţívá trţby za vlastní výobky a 

sluţby přepočítané do stálých cen. Bazický index je vztaţen k průměrnému měsíci roku 

2005, meziroční index nám udává procentuální hodnotu produkce v jednom roce 

vztaţenou k produkci roku předchozího, zde spíše vyuţívám následující vzorec (1), 

který mi ukazuje procentuální meziroční přírůstek, respektive při záporných hodnotách 

pokles produkce. ČSÚ tyto indexy udává za celé oddíly, zde tedy pro celé NACE 20. 

  𝐼𝑃𝑃 𝑚𝑒𝑧𝑖𝑟𝑜č𝑛í =  
𝑇𝑡

𝑇𝑡−1
× 100 − 100   (1) 

 

 Jak je vidět z grafu 2.3.6.1 mezi roky 2000-2003 chemický průmysl spíše 

stagnoval, v roce 2004 byl vidět vysoký nárůst ovlivněný rostoucí cenou ropy, vyšší 

poptávkou po produktech chemického průmyslu, pokračující restrukturalizací, či 

                                                 
20Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-04-23]. Průmysl - Základní ukazatele konjunkturální statistiky. 

Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prumysl_zuks>. 
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probíhajícím programem investičních pobídek, které v roce 2003 získala například 

firma EPISPOL, s.r.o.
21

 V roce 2007 proběhla dlouhodobá odstávka rafinéie 

v Litvínově, coţ z důvodu závislosti chemického průmyslu na ropě lehce negativně 

ovlivnilo trţby v tomto roce. Rok 2008 ale znamenal oţivení produkce a zvýšení trţeb 

sektoru. Recesí byl chemický průmysl negativně ovlivněn aţ v roce 2009, kdy byl 

zaznamenán poměrně velký propad trţeb. 

 

Graf 2.3.6.1 Vývoj průmyslové produkce mezi roky 2000-2009 

 

 

 Dalším zdrojem informací o průmyslové produkci jejiţ zmíněné Panoramam 
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Zde však po změně klasifikace nedošlo k přepočtení historických dat před rokem 2005, 

tudíţ údaje se mírně liší ve srovnání s údaji ČSÚ. Na druhou stranu MPO vydává 

detailnější informace o rozloţení trţeb za vlastní výrobky a sluţby v rámci oddílů, trţby 

jsou rozděleny také do patřičných skupin. Poměry jednotlivých skupin vidíme v grafu 

2.3.6.2. Dle odhadů pro rok 2009 největší podíl na trţbách měla skupina NACE 20.1 – 

Výroba základních chemických látek a to necelých 75%. Druhá největší skupina 

NACE 20.4 měla podíl přibliţně 12%. Necelými 7% přispěla NACE 20.5, trţby 

                                                 
21Udělené pobídky (zpracovatelský průmysl). In Investiční pobídky [online]. [s.l.] : Czech Invest, 6.4.2011 [cit. 2011-

04-23]. Dostupné z WWW: <http://www.czechinvest.org/dwn-investicni-pobidky>. 
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skupiny NACE 20.3 činily podíl přibliţně 5%. Skupiny 20.2 a 20.6 byly v této statistice 

sloučeny a tvořily v roce 2009 pouhá 2% trţeb. 

 

Graf 2.3.6.2 Podíly jednotlivých skupin oddílu NACE 20 dle tržeb za vlastní výrobky a 

služby (v b.c) v letech 2008 a 2009 

 

 

2.3.7. Vývoj zahraničního obchodu 

 Cílem REACH legislativy, která je tématem této práce, je mimo jiné zvýšit 

konkurenceschopnost evropského, a tedy i českého, chemického průmyslu na 
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obchod, a to nejprve na historický vývoj a následně na teritoriální strukturu. V rámci 

zahraničního obchodu existuje mnoho klasifikací, které různé výrobky řadí do různých 

skupin. Zde budou vyuţity údaje Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyuţívá 

klasifikaci CZ-CPA pro rok 2009, pro předchozí období jsou dopočtena data 
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došlo k přechodu k CZ-CPA. Jestliţe v minulosti klasifikace SKP odpovídala 
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 Dle MPO vývoz, respektive dovoz, vyjadřuje hodnotu zboţí, zařazeného v CZ-

CPA 10-32 odeslaného do zahraničí, respektive přijatého ze zahraničí, které přestoupilo 

státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí, respektive 

v tuzemsku. Celkový vývoz, respektive dovoz, se skládá z odeslání do států EU a 

vývozu do třetích zemí, respektive přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí. Cenou 

zboţí se rozumí cena fakturovaná zahraničnímu odběrateli, respektive zahraničním 

dodavatelem, včetně přímých obchodních nákladů spojených s dopravou odesílaného 

(vyváţeného zboţí) po území ČR, respektive přijímaného (dováţeného) zboţí mimo 

území ČR. Saldo je pak dáno rozdílem mezi vývozem a dovozem.  

 Jak je následně vidět z grafu 2.3.7.1, chemický průmysl vykazuje dlouhodobě 

záporné saldo obchodní bilance. V roce 2009 byla hodnota vývozu 91,2 mld Kč, coţ ve 

srovnáním s rokem 2008 znamenalo pokles o téměř 25%. Na celkovém vývozu se 

v roce 2009 s 57% nejvíce podílela skupina NACE 20.1 - Výroba základních 

chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku 

v primárních formách. Také dovoz zaznamenal v roce 2009 meziroční pokles o 25% 

ve srovnání s rokem 2008. Celková hodnota dovozu v roce 2009 byla 130,5 mld. Kč. I 

zde se nejvíce na dovozu v roce 2009 podílela skupina NACE 20.1, její podíl činil 53%. 

Tento podíl je dán charakterem výroby této skupiny, kdy převaţuje nákladná 

velkotonáţní chemie. Jedinou skupinou, která nejen v roce 2009, ale také v letech 

předchozích, vykázala kladné saldo obchodní bilance byla skupina NACE 20.4 – 

Výroba mýdel, detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních 

přípravků. Podíl této skupiny na vývozu, respektive dovozu, byl v roce 2009 23%, 

respektive 14%. 

 Z dlouhodobého hlediska jsou pro Českou republiku, co se týče zahraničního 

obchodu, hlavními obchodními partnery země Evropské unie, která dle MPO tvořila 

78% obratu zahraničního obchodu s výrobky chemického průmyslu, a z nich především 

sousední státy. Nejdůleţitějším obchodním partnerem je dlouhodobě Německo, ze 

kterého bylo v roce 2009 dovezeno 31% objemu celkového dovozu, u vývozu tento 

podíl činil 22%. Dále Polsko, které se na celkovém objemu dovozů podílelo 14% a na 

celkovém objemu vývozů byl jeho podíl 7%. O třetí pozici se pak dělí Francie, Belgie a 

Nizozemí, které tvořily kaţdý 6% objemu dovozů. Z pohledu vývozů je třetím 

největsím odbytištěm Slovensko s podílem 11%. Podíly těchto i ostatních významných 

obchodních partnerů jsou vidět na grafu 2.3.7.2. 
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Graf 2.3.7.1 Vývoj zahraničního obchod mezi roky 2000-2009 

 

 

Graf 2.3.7.2 Zahraniční obchod v roce 2009 dle vývozních a dovozních teritorií 
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2.4. SHRNUTÍ 

 Chemický průmysl má v České republice dlouholetou tradici. Produkce českého 

chemického průmyslu se zaměřuje především na výrobu základních chemických látek, 

které se vyrábějí ve velkých tonáţích a jejich výroba je spojena s niţší přidanou 

hodnotou. Tudíţ většina produktů chemického průmyslu není primárně určena pro 

koncové spotřebitele, ale spíše je určena pro navazující odvětví, mezi které patří 

automobilový průmysl, energetika, stavebnictví, či strojírenství. Odvětví je tedy 

podstatné pro českou ekonomiku, jelikoţ jeho produkty se řadí mezi primární vstupy 

ostatních odvětví nejen zpracovatelského, nýbrţ celého průmyslu. Tyto velkotonáţní 

produkty jsou ve velké většině konkurenceschopné na celosvětovém trhu, méně však jiţ 

chemické speciality, na které se výroba v České republice zaměřuje jen velmi málo. 

Tento fakt vede k niţší přidané hodnotě na pracovníka ve srovnání s průměrem EU. 

Personál pracující v tomto odvětví je kvalifikovaný, avšak zájem o studium technických 

oborů, do kterých chemie patří, v posledních letech klesá, coţ by v budoucnu mohlo pro 

firmy znamenat problémy. Mezi další problémy, které pak toto odvětví musí řešit, se 

řadí ekologická opatření a zátěţe z minulosti. Náklady na přestavby a modernizace jsou 

enormní a zatěţují nejen podnikové, ale také státní rozpočty. Chemický sektor je velmi 

závislý na přírodních zdrojích, mezi které patří především ropa, přírodní kaučuk, síra, 

voda. Chemický průmysl je také velmi energeticky náročný, na ţebříčku konzumentů 

energií se nachází na předních místech. 

 Sektor byl zasaţen celosvětovou recesí aţ v roce 2009, narozdíl od některých 

oblastí, kde se projevila jiţ v roce 2008. S poklesem trţeb, účetní přidané hodnoty a 

zaměstnanosti také souvisí pokles investiční aktivity. Dle údajů MPO neproběhla v roce 

2009 jediná významnější investice, coţ bylo způsobeno také zhoršeným prostředím ve 

finančním sektoru, kdy získávání úvěrů od bank nebylo tak jednoduché jako v letech 

předcházejících. Zaměříme-li se na zahraniční obchod, v roce 2009 pokleslo oproti roku 

2008 saldo obchodní bilance, coţ by se mohlo zdát jako pozitivní ukazatel, avšak tento 

pokles byl způsoben poklesem nejen dovozu, ale i vývozu, coţ pozitivní pro naši 

ekonomiku nebylo. V době recese se ještě více projevil trend, který byl velmi patrný 

ještě před začátkem recese. Tímto trendem byla a stále je posilující pozice Asie, 

především Číny a Indie, na celosvětovém trhu výroby chemických látek. 

 Nutno dodat, ţe se chemický průmysl potýká s čím dál vyššími náklady na 

ochranu ţivotního prostředí, zdraví, či bezpečnost. Další nákladovou poloţkou, která 
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velmi ovlivní chod nejen českého, ale především celoevropského chemického průmyslu, 

je zavedení evropské legislativy REACH. V následující kapitole nastíníme historii, 

důvody a podstatu tohoto nařízení a podíváme se, které body legislativy mohou být, 

z pohledu jejich nákladnosti, podstatné pro chemický průmysl. 
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3. REACH LEGISLATIVA 

  

Po krátkém zhodnocení vývoje chemického průmyslu, v této práci definovaného 

skupinou NACE 20 – Výroba základních chemických látek a chemických přípravků, se 

dostáváme k důleţité kapitole, která se týká jiţ zmíněné legislativy REACH. Nejdříve 

bude nadefinováno, co vlastně REACH je, následně bude nastíněno historické pozadí a 

proces přijímání legislativy. Dále budou v krátkosti vysvětleny hlavní myšlenky a 

podstaty REACH legislativy, na které bude navazovat kapitola týkající se poplatků, 

které jsou s tímto nařízením spojené. V závěru budou zhodnoceny moţné dopady této 

legislativy na firmy podnikající v chemickém průmyslu. 

 

3.1.DEFINICE 

 V první řadě je nutné uvést, ţe REACH je nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES). Nařízení patří mezi závazné právní akty sekundárního práva. Definice dle 

portálu Evropské komise
22

 je následující: „Nařízení je schvalováno Radou společně 

s Parlamentem nebo samotnou komisí a je obecně závazným pravidlem na všech 

úrovních. Na rozdíl od směrnic, které jsou adresovány členským státům, a rozhodnutí, 

která mají přesně určené subjekty, jímţ je adresováno, je nařízení závazné pro všechny. 

Je přímo účinné, tzn., ţe tvoří takové právo, které uplatňuje přímou účinnost ve všech 

členských státech stejně jako vnitrostátní právo, a to bez jakékoli další intervence ze 

strany státní moci členských států.“ 

 Celý český název nařízení je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) 

č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES. Toto nařízení bylo po schválení několikrát upravováno, to 

však není předmětem této kapitoly. Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení pojmů 

registrace (anglicky registration), hodnocení (angl. evaluation), povolování a 

                                                 
22Evropská komise : Evropská unie v České republice [online]. 2009 [cit. 2011-05-02]. Sekundární právo. Dostupné z 

WWW: <http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/treaties_law/art4806_cs.htm>. 
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omezování (angl. authorisation and restriction) chemických látek (angl. chemicals), ze 

kterých je utvořena pouţívaná zkratka REACH. 

 Nejdříve se zaměříme na registraci. Obecně má kaţdý výrobce a dovozce 

chemických látek povinnost podat Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) 

ţádost o registraci jednotlivých látek, které jsou vyráběny nebo dováţeny v mnoţství 1 

tuny nebo více za jeden rok a společnost. Ţadatel musí předloţit technickou 

dokumentaci a je-li vyţadováno, pak také musejí být předloţeny zprávy o chemické 

bezpečnosti. Tato povinnost se vztahuje na látky jako takové a ve směsích. Speciální 

systém registrací se vztahuje na látky v předmětech (například výrobky jako auta, 

textilie, elektronické čipy). Nicméně některé látky byly z povinosti registrace vyňaty. 

Obecně platí, ţe nezaregistrované látky nemohou být vyráběny ani dováţeny. 

 Dle Evropské komise existují tři typy hodnocení v rámci REACH: hodnocení 

dokumentace (tzv. dossier) prováděné Evropskou agenturou pro chemické látky; 

hodnocení látek prováděné členským státem (objasnění důvodů jakým způsobem látka 

představuje riziko pro lidské zdraví nebo ţivotní prostředí); moţnost členských států 

hodnotit meziprodukty. Celkově se hodnocení látek týká vyhodnocení potenciálních 

rizik těchcto látek především na ţivotní prostředí a lidské zdraví. Tímto hodnocením 

chce ECHA docílit omezení pouţívání nebezpečných látek a také toho, ţe bude mít nad 

jejich pouţíváním kontrolu. 

 Jelikoţ v současnosti existuje řada nebezpečných látek, ve smyslu dopadů na 

lidské zdraví či ţivotní prostředí, je součástí této legislativy tzv. povolování, který má 

za cíl „zajistit řádné fungování trhu a zároveň zajistit, aby rizika plynoucí z látek 

vzbuzujících velké obavy byla náleţitě kontrolována a aby tyto látky byly postupně 

nahrazeny vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi,“
23

 nebo aby tyto látky 

byly pouţívány pouze tehdy, pokud je to společensky přínosné. Tyto látky pak budou 

postupně uvedeny v seznamu tzv. kandidátských látek a časem případně zahrnuty do 

přílohy XIV nařízení REACH. Látky uvedené v této příloze nemohou být uváděné na 

trh či pouţívané po stanoveném datu, pokud k tomu společnost nemá uděleno povolení. 

Toto povolování má tedy za následek omezování nebezpečných látek.  

 Nyní jiţ víme, co skrývá zkratka REACH, která v tomto textu bude velmi často 

pouţívána, avšak toto bylo jen nastínění celé problematiky. Celý proces obsaţený v této 

                                                 
23EHP. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. In Úřední věstník Evropské unie. 2006, L 396, s. 

138. 
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legislativě je mnohem sloţitější a bude podrobněji vysvětlen dále. Předtím však bude 

nastíněn historický vývoj, který vedl ke vzniku této legislativy. 

 

3.2. HISTORIE  - POZADÍ A PŘIJÍMACÍ PROCES 

REACH legislativa byla vytvořena po dlouhém období debat a diskuzí v rámci 

Evropské komise, vlád jednotlivých členských zemí a Evropského parlamentu. Karel 

Bláha (ve své době náměstek ministra ţivotního prostředí) o REACH legislativě napsal 

následující: „Jedná se bez nadsázky o největší a nejsloţitější změnu v evropské 

legislativě, neboť Nařízení nahradí přibliţně 40 dosavadních nařízení, směrnic, 

rozhodnutí a jejich změn a doplňků“
24

. V této podkapitole budou v krátkosti nastíněny 

historické údálosti, které vedly aţ ke schválení této legislativy v roce 2006. 

Vše začalo v roce 1998, kdy se na neformální schůzce zástupců Rakouska, 

Dánska, Finska, Nizozemska a Švédska vytvořil dokument, jehoţ závěrem bylo, ţe 

hlavním problémem je absence společné celkové chemické legislativy, čili zazněl první 

návrh na vytvoření společné chemické politiky v rámci EU. Následně byla během roku 

1998 zhodnocena dosavadní situace a zjištěny významné nedostatky, zdůrazněna byla 

nutnost přijmout soudrţnější přístup k právním předpisům týkajících se chemických 

výrobků. V roce 1999 pak Evropská rada dospěla k závěru, ţe Evropská unie potřebuje 

novou integrovanou a harmonizovanou chemickou strategii ke zvýšení ochrany lidí a 

ţivotního prostředí. Ke konci roku se jiţ začalo mluvit o úmyslu vydání Bílé knihy na 

téma chemické politiky. 

V únoru 2001 zveřejnila Evropská komise jiţ zmíněnou Bílou knihu (oficiální 

název: „WhitePaper on a Strategy for a Future Chemicals Policy“). V této knize byl 

první odkaz na REACH legislativu, která měla sjednotit jak přístup k novým, tak i 

existujícím látkám. Na podzim roku 2001 probíhaly debaty a hlasování ohledně Bílé 

knihy v Evropském parlamentu. Následně na přelomu roku pracovaly technické skupiny 

na návrhu legislativy. V květnu 2002 se Komise zaměřila na dopady REACH legislativy 

na podniky, posouzení dopadů bylo publikováno v červnu stejného roku. V návaznosti 

na tyto události prezentovala v květnu 2003 Komise návrh regulace na internetu, kde o 

něm zúčastněné strany, vlády a občané mohli hlasovat a tento návrh komentovat. 

                                                 
24BLÁHA, Karel. REACH - nová chemická legislativa EU. In LOŢEK, Marek. Chemická směrnice REACH. Praha : 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. s. 11. ISBN 978-80-86547-61-9. 
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Celkově Komise obdrţela kolem 6,5 tisíce připomínek, převáţně vztahujících se 

k zvyšování nákladů a majících obavy z vyšší nezaměstnanosti. Na konci října 2003 byl 

publikován druhý draft nařízení zahrnující tyto připomínky. O měsíc později Evropská 

rada vytvořila pracovní skupinu, která měla za úkol návrh dopracovat. 

„V roce 2005 byla úspěšně dokončena první etapa legislativního procesu. Plénum 

Evropského parlamentu schválilo 17. listopadu 2005 návrh s několika sty 

pozměňovacími návrhy.“
25

K druhému čtení v Evropském parlamentu byl předloţen 

návrh sestávající se z dokumentu výše zmíněného a kompromisního návrhu nařízení 

Velké Británie. Evropský parlament schválil nařízení 18. prosince 2006, v platnost tato 

legislativa vešla 1.1.2007. 

 

3.3. REACH LEGISLATIVA – DŮVODY PRO ZAVEDENÍ VS. 

OPOZICE 

Mezi první důvody zavedení této legislativy řadíme ochranu zdraví lidí a 

ochranu ţivotního prostředí. Evropský parlament a Rada Evropské unie v první řadě 

zmiňují následující: „Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 

zdraví a ţivotního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsaţených v přípravcích 

a předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovací. Toto nařízení by 

rovněţ mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.“
26

 V době 

vzniku REACH legislativy bylo zjištěno, ţe z celkového počtu (přibliţně 120 tisíc) 

látek, které jsou na celém světě dostupné na trhu, jsou uspokojivé údaje o nebezpečných 

vlastnostech známy pouze u 10%.  

Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu, který byl u hlasování o této 

legislativě a hlasoval proti tomuto návrhu, řekl o nařízení: „Chemická směrnice 

REACH je zaloţena na absurdním principu předběţné opatrnosti, coţ lidově řečeno je 

opak presumpce neviny.“
27

 Dále pak vysvětluje, ţe ne kaţdá látka musí být nebezpečná 

a ţe je potřeba dokázat její nevinu. Ve svých pěti důvodech, proč říci NE, uvádí, ţe se 

nesetkal s jedinou důvěryhodnou analýzou, která by dokázala, ţe toto nařízení bude mít 

                                                 
25

BLÁHA, Karel. REACH - nová chemická legislativa EU. In LOŢEK, Marek. Chemická směrnice REACH. Praha : 

Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007. s. 13. ISBN 978-80-86547-61-9. 
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2, odst. 1. 
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očekávaný pozitivní dopad na lidské zdraví a zlepšení ţivotního prostředí. Je nutné se 

zamyslet, zda regulace, coţ toto nařízení je, musí nutně přinést očekávaná pozitiva a zda 

by nebylo lepší nechat „volnou ruku trhu“ pracovat. Toto rozhodnutí není předmětem 

této práce, proto nechám zhodnocení na čtenáři. 

Dalším důvodem pro zavedení tohoto nařízení bylo, ţe „účinného fungování 

vnitřního trhu pro látky lze dosáhnout, pouze pokud se poţadavky kladené na látky 

nebudou mezi členskými státy podstatně lišit.“
28

 Ano, je pravda, ţe regulace můţe 

přinést zjednodušení, látky budou muset projít kontrolou a vše bude zabaleno a popsáno 

dle nařízení. Druhým faktem však je za jakou cenu? „REACH je pokusem přenést tíhu 

nekonečného testování látek ze státních kontrolních institucí na výrobce, na 

podnikatele.“
29

 A nejde zde jen o testování. Zvýšení nákladů se očekává i z důvodů 

přebalování produktů. Ačkoli je přímo zmíněno, ţe „ zvláštní ohled by měl být brán na 

moţný dopad tohoto nařízení na malé a stření podniky a nutnost zabránit tomu, aby byly 

jakkoli diskriminovány,“
30

 toto nařízení dle očekávání bude mít největší dopady na 

malé a střední podniky, coţ pravděpodobně povede k ukončení činnosti některých 

z nich a následně k omezení konkurence na trhu. ¨ 

Zde vyvstává také otázka konkurenceschopnosti evropského chemického 

průmyslu v celosvětovém měřítku. Posílení konkurenceschopnosti chemického 

průmyslu je jedním z důvodů zavedení této legislativy, avšak dle Ladislava Nováka, 

ředitele Svazu chemického průmyslu ČR, REACH k posílení nepovede: „Zbytek světa 

je schopen vyrábět levněji – bez nákladů nutných na implementaci tohoto nařízení.“
31

 

Většina látek a přípravků se v dnešní době testuje na zvířatech. Proto je jedním 

z cílů této legislativy nahrazení, omezení nebo zdokonalování testů na zvířatech. 

„Komise a agentura by měly zajistit, aby omezení zkoušek prováděných na zvířatech 

bylo zásadním hlediskem při vývoji a udrţování pokynů pro účastníky a v postupech 

agentury samotné.“
32

 Jedná se především o redukci zdvojených testů pomocí sdílení 

                                                 
28
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údajů o výsledcích. Je nutné uznat, ţe tento důvod jako jeden z mála nebyl vyvracen a 

kritizován. 

Toto nařízení s sebou nese také mnohé externality, které se promítnou například 

do nákladů firem, ve smyslu nákladů na školení zaměstnanců, kteří se ve společnostech 

zavedením REACHe zabývají. Sniţování mzdových nákladů, míníme-li tím propouštění 

zaměstnanců, povede k vyššímu čerpání sociálních dávek. V naší republice je chemický 

průmysl koncetrován ve velké míře do regionů, které mají dlouhodobé problémy 

s nezaměstnaností, čili další zvýšení nezaměstnanosti by mohlo vést k migraci 

obyvatelstva za prací a vyšší poptávce po rekvalifikačních kurzech. Mohlo by se zdát, 

ţe se tyto náklady celospolečensky vykompenzují s niţšími náklady na zdravotnictví a 

regeneraci přírody, avšak je dosti nepravděpodobné, ţe k tomuto sniţování v těchto 

sekcích dojde. 

Názory odborníků se na jednotlivé části REACH legislativy velmi liší, stejně tak 

názory jednotlivých firem. Některé povaţují toto nařízení jako nadbytečnou 

administrativu, která jim pouze zvýší náklady, jiné se na ni dívají, jako na moţnost dát 

světu vědět, ţe jejich výrobky jsou bezpečné a mají jistý „evropský certifikát jakosti“. 

 

3.4.REACH LEGISLATIVA 

V první řadě je nutné zmínit, ţe REACH legislativa nemá jednotný význam pro 

všechny zúčastněné. Všechny chemické látky a přípravky jsou zde rozdělené do 

chemických látek jako takových („chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním 

stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přidaných látek nutných 

k uchování jejich stability a všech nečistot vznikajících v pouţitém procesu, avšak 

s vyloučením všech rozpouštědel, které lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo 

jejího sloţení“
33

), tyto látky nejsou dále uţivateli vyuţity k výrobě dalších jiných 

chemických látek. Dále pak izolované  meziprodukty, které jsou „vyráběné a 

spotřebované nebo pouţíváné pro účely chemické výroby, aby byly přeměněny na jiné 

látky“
34

 pomocí tzv. syntézy a tyto meziprodukty jsou buď spotřebovávány na stejném 

místě nebo jsou přepravována na místa jiná. Další skupinou jsou momomery, coţ jsou 
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látky, které „jsou za specifických podmínek příslušné polymerační reakce, pouţité pro 

daný proces, schopna vytvářet kovalentní vazby, se sekvencí dalších stejných nebo 

nestejných molekul,“
35

z těch tedy vzniká poslední skupina látek, polymery. Zde je 

důleţité si uvědomit rozdíl mezi chemickou látkou a chemickým přípravkem,coţ je 

„směs nebo roztok vyrobený ze dvou nebo více látek“
36

. Toto rozdělení nám pomůţe 

určit, které povinnosti zmíněné subjekty mají. Celkové náklady jsou ovlivněny těmito 

povinnostmi, charakterem látky a jejím objemem, nebezpečností látky a mnohými 

dalšími faktory. 

 

3.4.1. Výroba chemických látek jako takových 

Zaměříme-li se na výrobce chemických látek jako takových, obecně mezi jejich 

povinnosti patří zaregistrovat látky vyráběné v mnoţství větším neţ 1 tuna za rok. Dále 

pro kaţdou registrovanou látku musí výrobce získat informace o jejich vlastnostech a 

sestavit tzv. dossier. Pro látky vyráběné ve vyšším objemu, tj nad 10 tun za rok musí 

výrobce vyhodnotit rizika jednotlivých látek pro všechny scénáře výroby, pouţívání a 

odstraňování, které jsou mu známé. Tato rizika musejí být dokumentována ve zprávě o 

chemické bezpečnosti. Jestliţe je látka, kterou chce výrobce vyrábět, zapsána na 

seznamu látek, pak je k jejich výrobě nutné povolení a výrobce musí poţádat o povolení 

k výrobě a k dalšímu uţívání látky. U některých látek musí výrobce dodrţovat zákaz 

nebo podmínky výroby dané látky. Dále je nutné sestavit bezpečnostní list, pokud se 

jedná o látku nebezpečnou a nebo látka obsahuje nebezpečnou příměs v mnoţství 0,1% 

a více hmotnosti. 

Následně také musí výrobce látku, kterou uvádí na trh, patřičně klasifikovat, 

zabalit a označit dle pravidel, která jsou určená směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES 

(obě o sbliţování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření o 

klasifikaci, balení a značení nebezpečných látek).  
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3.4.2. Výroba meziproduktů 

Jedná-li se o výrobce meziproduktů, pak je moţné tento meziprodukt 

zaregistrovat zjednodušeným způsobem dle toho, jestli se jedná o izolovaný 

meziprodukt spotřebovaný na místě, přepravovaný izolovaný meziprodukt v tonáţi niţší 

neţ 1000 tun za rok, či přepravovaný izolovaný meziprodukt v tonáţi vyšší neţ 1000 

tun za rok.  

V případě registrace prvního a druhého typu není nutné jakékoli zkoušení, 

registrant pouze předloţí identifikační údaje o sobě, o meziproduktu, o klasifikaci a 

dostupné informace o vlastnostech meziproduktu. Jedná-li se o třetí typ musí kromě 

předchozího také předloţit výsledky zkoušek, které obsahují informace odpovídající 

zkouškám pro registraci látky pro tonáţ 1-10 tun za rok. Ostatní povinnosti se výrazně 

neliší od povinností, které má výrobce látek jako takových.  

 

3.4.3. Výroba monomerů a polymerů 

Monomery musejí být registrované stejně jako chemické látky a ani v případě, ţe 

monomer splňuje definici meziproduktu, ho nelze registrovat zjednodušeným 

způsobem. Výrobci polymerů mají povinnost registrovat kaţdý monomer, který nebyl 

v té době registrován a pouţívají ho k výrobě polymerů, v nichţ je tohoto monomeru 

obsaţeno 2% a více hmotnosti, či je tohoto monomeru pouţíváno ročně 1 a více tuny a 

není obsaţen ve vyjímkách z povinnosti registrace. 

 

3.4.4. Dovozci chemických látek, meziproduktů, monomerů a polymerů 

Podobné povinnosti musí plnit také importéři chemických látek, meziproduktů, 

monomerů a polymerů, jelikoţ dovoz je na území Evropského společenství postaven na 

stejnou úroveň jako výroba. 
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3.4.5. Výroba a dovoz chemických přípravků 

V případě výroby chemických přípravků nedochází k povinnosti registrace jako 

u výroby chemických látek, výrobci přípravků se dostali do pozice uţivatelů. Chemické 

látky, které jsou sloţkami jejich přípravků, musejí být registrovány výrobci, či dovozci. 

Ale neznamená to, ţe by se jich toto nařízení netýkalo.  

V případě, ţe výrobce pouţívá při výrobě chemické látky způsobem, který byl 

posouzen výrobcem či dovozcem a společně s nákupem této látky získají příslušné 

bezpečnostní listy, nemají povinnost registrovat jednotlivé sloţky. Pokud výrobci látek 

příslušné informace neposkytnou, nejsou ochotni zahrnout do svého bezpečnostního 

listu tyto informace, nebo pokud chce výrobce přípravku pouţít látku jiným způsobem 

neţ je uvedeno v bezpečnostním listu pokytnutém výrobcem látky, musí výrobce 

přípravku tyto informace doplnit.  

Stejně jako výrobci látek musí u látek, u kterých je nutnost povolení, dodrţovat 

tyto podmínky povolování. Musí dodrţovat zákaz a podmínky výroby u nebezpečných 

látek. Následně přípravky řádně klasifikovat, zabalit a označit dle příslušných 

poţadavků. U nebezpečných přípravků, či přípravků obsahujících 0,1% a více 

hmotnosti nebezpečné sloţky, příměsi nebo přísady musí být sestaven bezpečnostní list. 

Dovozci chemických přípravků mají podobné podmínky jako dovozci chemických látek 

a to jak v případě dovozu pro vlastní pouţití, tak i dovozu s následnou distribucí. 

 

3.4.6. Pozice výhradního zástupce 

V případě, ţe se jedná o výrobce, který dováţí látky do Evropského 

společenství, ale má sídlo mimo Společenství, pak tento výrobce musí určit fyzickou 

nebo právnickou osobu uvnitř Společenství, která následně bude plnit jeho povinnosti 

dovozce jako výhradní zástupce zahraničního výrobce. Povinnosti tudíţ má stejné jako 

klasický dovozce. 
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3.4.7. Předregistrace 

Na základě legislativy bylo nutné některé látky před registrovat. Tato povinnost 

začala dnem 1.6.2008 a během dalších šesti měsíců museli výrobci a dovozci předběţně 

zaregistrovat tzv. phase-in substance, coţ jsou látky „zavedené“, neboli látky uvedené 

na seznamu Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek 

(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), či dlouhodobě 

vyráběné v Evropském společenství, v případě, ţe jsou vyráběny v mnoţství nad 1 tunu 

za rok. Registrace následně bude muset proběhnout i u těchto předregistrovaných látek, 

avšek obecně náklady na tuto registraci budou menší ve srovnání s látkymi 

„nezavedenými, neboli non-phase-in substancí. Předregistracebyla jako jediná zadarmo. 

 

3.4.8. Závěr 

Uvedený popis je pouze nastíněním systému povinností v rámci nařízení, jelikoţ 

samotný dokument bez úprav a dodatků má přes 800 stránek a kompletní povinnosti 

nejsou předmětem této práce. Zde se spíše zaměříme na poplatky, které musí firmy 

zaplatit v důsledku tohoto nařízení. 

 

3.5.REACH LEGISLATIVA – SYSTÉM POPLATKŮ 

Na základě REACH nařízení bylo toto nařízení bylo vydáno Nařízení Komise 

(ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Na základě 

tohoto nařízení „by měla být stanovena struktura a výše poplatků a plateb vybíraných 

Evropskou agenturou pro chemické látky a pravidla pro provádění plateb.“ Tyto 

poplatky jsou vybírány zaregistraci látek, ţádost o registraci izolovaných meziproduktů, 

ţádost o registraci, aktualizaci registrace. Dále je také vybírán poplatek za informace o 

oznámení výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy, za kaţdou ţádost o 

prodlouţení osvobození pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy. U látek, u 

kterých je nutné povolování, je vybírán poplatek za předloţení ţádosti o povolení. Mezi 

další poplatky patří například poplatek za předloţení zprávy o přezkumu, za podání 
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odvolání proti rozhodnutí. Všechny poplatky jsou vybírány v eurech a měly by být 

upravovány o inflaci dle Evropského indexu spotřebitelských cen zveřejňovaným 

Eurostatem. Všechny poplatky plynou Evropské agentuře pro chemické látky, která by 

část těchto poplatků a plateb měla převádět zpět do orgánů v členských státech jako 

kompenzace za plnění úkolů obsaţených v nařízení. 

Úlevu v tomto systému získávají podniky při společném předloţení. Dále také 

niţší poplatky platí mikropodniky, malé a střední podniky (MSP). Dle doporučení 

Komise 2003/361/ES je mikropodnik definován jako podnik s počtem zaměstnanců 

menším jak 10 a jehoţ roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesáhne 2 miliony 

euro. Malé podniky jsou definovány jako podniky s počtem zaměstnanců menším neţ 

50 a jejichţ roční obrat a/nebo roční bilanční úhrn nepřesáhne 10 milionů euro. Malé a 

střední podniky (MSP), a tedy střední podniky jsou definovány počtem zaměstnancům 

niţších neţ 250 a ročním obraten nepřesahujícím 50 milionů euro a/anebo ročním 

bilančním úhrnem nepřesahujícím 43 milionů euro. V případě výhradního zástupce se 

posuzuje pro sníţené poplatky velikost zastupované firmy. 

 

3.5.1. Poplatky za žádosti o registraci podle článků 6, 7 nebo 11 

Agentura vybírá poplatky dle tabulky 3.5.1 obsaţené v příloze v případě, ţe se 

jedná o ţádosti o registraci podané podle článků 6, 7 nebo 11 nařízení (ES) č. 

1907/2006. Zkráceně podává-li výrobce nebo dovozce ţádost o registraci látky samotné, 

či obsaţené v přípravku a v předmětech, kde se předpokládá uvolňování této látky, 

v mnoţství větším jak 1 tuna za rok, platí se tyto poplatky. Pokud v rámci společenství 

existuje více výrobců, kteří by museli stejnou látku registrovat stejně a dle podmínek 

výše, pak mohou, při splnění určitých podmínek, společně předloţit ţádost o registraci, 

kaţdý z předkladatelů platí poplatek uvedený v tabulce u společného předloţení. 

Výsledná výše poplatků je závislá na velikosti podniku (dle definice výše), tonáţe látky 

a způsobu předloţení (zda se jedná o jednotlivé, či společné předloţení).  
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3.5.2. Poplatky za žádosti o registraci podané podle článku 17 odst. 2, 

článku 18 odst. 2 nebo 3 nebo článku 19 

Je-li ţádost podaná dle článku 17 odstavce 2, článku 18 odstavce 2 nebo 3 nebo 

článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006, neboli jedná-li se o meziprodukt a výrobce, či 

dovozce splňuje příslušné podmínky, pak poplatky za tento typ registrace jsou uvedeny 

v tabulce 3.5.2, která je uvedena v příloze. I zde je moţné společné předloţení 

informací k registraci. Zde se výše poplatků odvozuje pouze od velikosti podniku a 

způsobu předloţení. 

 

3.5.3. Poplatky za žádost o aktualizaci registračních údajů (množstevní 

rozmezí) podle článku 22 

Dle REACH legislativy „po registraci odpovídá ţadatel o registraci za to, ţe 

z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení aktualizuje své registrační údaje 

doplněním nových náleţitých informací.“
37

 Jedná se o informace o změně statusu, 

sloţení látky, změna v celkovém či ročním mnoţství a jiné. Za aktualizaci těchto 

informací zaplatí ţadatel poplatek dle tabulky 3.5.3 (viz. příloha), jedná-li se o změnu 

v mnoţství, dle tabulky 3.5.4 (viz. příloha) v případech uvedených v tabulce. 

 

3.5.4. Poplatky za žádosti podle článku 10 písmene a) bodu xi) 

Jestliţe si výrobce přeje některé údaje neuvádět na internetu a má pro toto přání 

řádné odůvodnění, ve kterém se píše, jak by uveřejnění těchto informací na internetu 

mohlo poškodit jeho obchodní zájmy, pak můţe podat ţádost o nezveřejňování těchto 

informací. Za tuto ţádost následně zaplatí poplatky dle tabulky 3.5.5 uvedené v příloze. 

 

                                                 
37

EHP. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. In Úřední věstník Evropské unie. 2006, L 396, s. 

91. 
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3.5.5. Poplatky a platby za žádosti oznámení a vývoje zaměřeného na 

výrobky a postupy podle článku 9 

Jelikoţ se REACH legislativa snaţí mimo jiné podpořit výzkum a vývoj 

v oblasti chemie, jsou výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy osvobozen o 

obecné povinnosti registrace. Oznámení vývoje a výzkumu je však zpoplatněno dle 

tabulky 3.5.6 přílohy. 

 

3.5.6. Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 a přezkum povolení 

podle článku 61 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí podkapitole, v návaznosti na snahu ochránit 

tímto nařízením ţivotní prostředí a lidské zdraví, je součástí této legislativy takzvané 

povolování. I zde je moţné společné podání ţádosti. Poplatky za ţádosti k článku 62 

nařízení (ES) č. 1907/2006 jsou vidět z tabulky 3.5.7 (viz. příloha). Stejné poplatky 

firmy platí také za přezkum povolení podle článku 61 nařízení (ES) 1907/2006. 

 

3.5.7.Poplatky za odvolání podle článku 92 

Na základě článku 92 REACH legislativy můţe „kaţdá fyzická nebo právnická osoba 

podat odvolání proti rozhodnutí, které je jí určeno, nebo proti rozhodnutí, které, byť 

určeno jiné osobě se jí bezprostředně a osobně dotýká.“
38

 Stejně jako ostatní ţádosti i 

toto odvolání je zpoplatněno dle systému uvedeného v příloze v tabulce 3.5.8. 

 

3.5.8.Závěr 

Jak je vidět z předchozích tabulek, velká většina úkonů je zpoplatněna. Toto jsou 

však pouze poplatky, které firmy platí Evropské agentuře pro chemické látky. Do těchto 

poplatků nejsou zahrnuty mnohé další náklady jsko jsou náklady na nové obaly na 

látky, náklady spojené s účastí ve fórech, ale především náklady na zpracování nových 

                                                 
38EHP. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. In Úřední věstník Evropské unie. 2006, L 396, s. 

91. 
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bezpečnostních listů, čili testování a zkoušení látek. Tyto náklady jsou však špatně 

obecně vyčíslitelné. 

 

3.6. SHRNUTÍ 

REACH legislativa je komplexní legislativa týkající se chemického průmyslu. 

Jako nařízení se dotkne kaţdého podniku pracujícího s chemickými látkami. Nejvíce 

však výrobců těchto látek. Bude mít mnoho přímých i nepřímých dopadů a to nejen na 

výrobce a dovozce, ale také na spotřebitele. 

Z přímých dopadů je v první řadě nutné uvést, ţe díky této legislativě firmám 

vzrostou náklady kvůli placení poplatků spojených s nařízením. Z předchozích tabulek 

je zřejmé, ţe se nejedná o malé částky. Náklady na dodatečná hodnocení dosud 

nehodnocených způsobů uţívání a následné zpracovávání bude velmi finančně náročné. 

Firmy budou muset řádně látky označit a zabalit a tato změna balení opět povede ke 

zvyšováním nákladů. Nejvíce však tato legislativa ovlivní firmy, které pracují s látkami, 

u kterých je vyţadováno povolení. Ţádosti o toto povolení (autorizaci) jsou přísně 

zpoplatněny, v důsledku čehoţ se Evropská komise domnívá, ţe dojde k postupnému 

nahrazování těchto látek látkami méně nebezpečnými pro ţivotní prostředí a lidské 

zdraví. Do přímých nákladů však musíme započítat i ty obtíţněji měřitelné jako je čas 

strávený s implementací či nejistota, zda bude ţádostem vyhověno. 

Z těchto přímých dopadů však ústí také dopady nepřímé. Dá se logicky 

předpokládat, ţe zvýšené náklady budou mít negativní dopad na ceny, jelikoţ jejich 

zvyšováním se budou dovozci a výrobci snaţit náklady přímé. Díky tomuto zvyšování 

cen by mohlo v dojít ke sniţování konkurenceschopnisti výrobků na celosvětovém trhu, 

jelikoţ ostatní státy mimo EU nebudou mít povinnost dodrţovat tuto legislativu 

v případě, ţe nedováţejí své produkty do EU. Dalším moţným dopadem je omezení 

produktového portfolia firem, jelikoţ po zavedení REACH nařízení se jim jiţ nemusí 

vyplácet určité látky vyrábět vůbec a nebo pouze v niţším mnoţství. Něco podobného 

platí také pro výzkum a vývoj. Nové bezpečnostní zkoušky, které jsou nutné pro 

zavedení látky, mohou díky nákladům sníţit objem investic a objem peněz pro výzkum 

a vývoj. Toto nařízení můţe mít dopad také na zaměstnanost. V první řadě existují 

firmy, pro které je výše poplatků likvidační a v důsledku zavedení nařízení ukončí svoji 
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činnost, či se přemístí do oblastí mimo EU, v řadě druhé omezování výroby povede ke 

sníţení počtu zaměstnanců. 

Abych však neuváděla pouze negativní dopady, zmíním zde i několik málo 

moţných pozitivních dopadů. Jedná se o sníţení nákladů na ochranu a nápravu lidského 

zdraví, které přímo souvisejí s dopadem chemických látek, u kterých nejsou dostatečně 

známé jejich nebezpečné vlastnosti. Také se jedná o sníţení nákladů na ochranu a 

obnovu ţivotního prostředí, které je v důsledku nerozumného a neekologického 

zacházení s látkami dlouhodobě poškozováno a ničeno. Dalším, avšak spíše teoretickým 

pozitivním dopadem, je rozvoj vývoje a výzkumu v důsledku snahy o hledání méně 

nebezpečné alternativy nebezpečných látek.  

Je vidět, ţe negativní dopady budou zřejmé v krátkém období, zatímco případné 

pozitivní dopady se projeví spíše v dlouhodobém hledisku. Otázkou je, zda se vůbec 

objeví a zda převáţí nad negativními dopady.  
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4. ANALÝZA VLIVŮ REACH LEGISLATIVY NA ČESKÝ 

CHEMICKÝ PRŮMYSL 

 

V této kapitole bude nejdříve nastíněn evropský kontext, nebo-li statistiky 

prezentované Evropskou agenturou pro chemické látky. Dále budou představeny 

předpovězené dopady REACH legislativy a následně bude provedena analýza dopadů 

na firmy českého chemického průmyslu. V poslední části budou uvedeny závěry, zda 

předpokládané dopady zmíněné v předchozí kapitoly byly oprávněné, či nikoli. Jako 

podklad pro tuto část slouţily veřejně dostupné informace Evropské agentury pro 

chemické látky a dále pak osobní průzkum, který je více popsán dále.  

 

4.1. ECHA – EVROPSKÉ ZHODNOCENÍ 

ECHA, neboli Evropská agentura pro chemické látky, je zodpovědná za vybírání 

poplatků souvisejících s nařízením REACH. Dle údajů z rozpočtu z roku 2010 (druhého 

dodatku) byly celkové příjmy spočteny na 75,5 milionů euro, oproti roku 2009 to je 

nárůst o 5%. V roce 2011 se celkové příjmy odhadují na 316 milionů euro. 

ECHA vybrala v roce 2010 celkově na poplatcích 39,2 milionů euro. Ve 

srovnání s rokem 2009, kdy bylo vybráno přibliţně 3,6 milionů, je to více neţ 

desetinásobná částka. V roce 2011 očekává ECHA příjmy z poplatků ve výši 312,9 

milionů euro, coţ představuje nárůst skoro o 700%. Nejvyšší podíl (99%) na těchto 

příjmech tvoří poplatky za registraci. Na celkových příjmech se v roce 2010 příjmy 

z poplatků podílely více jak 50%. Ve srovnání s rokem 2009, kdy tento podíl byl pouze 

5%, je vidět, ţe to byl markantní nárůst, který kompenzoval pokles příjmů z dotací 

Evropského společenství a EFTA. V roce 2011 se očekává podíl příjmů z poplatků na 

celkových příjmech dokonce 99%, coţ potvrzuje kýţenou finanční nezávislost 

Agentury. 

V roce 2010 obdrţela ECHA celkově 25 tisíc registračních dokumentací pro 4,3 

tisíce látek, z  toho 3,4 tis. byly látky zavedené. Celkově bylo úspěšně dokončeno 23,8 

tisíc registrací. Z toho nevyšší podíl, skoro 80%, tvořily registrace látek jako takových, 

14% přepravované meziprodukty, 6% meziprodukty spotřebované na místě. 
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Z celkového počtu bylo pouze 7% látek registrováno individuálně, 12% tvořili 

registranti hlavní, 81% pak jejich spoluregistranti. Nejvíce 87% z celkového počtu 

dossierů bylo předloţeno velkými firmami. Střední podniky předloţili 8% z celkové 

dokumentace, malé podniky 4% a mikropodniky pouhé 1%. 

Podíváme-li se na strukturu dokumentací, neboli dossierů přijatých ke 

zpracování od jednotlivých zemí (graf 4.1.1), největší podíl na celkovém počtu mělo 

Německo, následované Velkou Británíí a Nizozemím. Česká republika se s počtem 444 

umístila na 11. místě. Podíváme-li se však na průměrný podíl počtu dossierů na firmu
39

, 

zjistíme přibliţné sloţení chemického průmyslu v zemi. V první řadě musím 

podotknout, ţe Eurostat neposkytuje údaje o počtu podniků novější neţ 2008. Údaje za 

rok 2008 nejsou úplné a v mnohém se neliší od údajů z roku 2007. Z tohoto důvodu 

jsou k výpočtu vyuţita co nejnovější a zároveň nejúplnější data z roku 2007. Mezi 

těmito údaji schází pouze údaj o počtu firem působích na Maltě. Jak je vidět z grafu 

4.1.2, v celé Evropské unii kaţdá firma v průměru předloţila 0,6 dossierů, neboli 6 

firem z 10 předloţilo dossier. Tento fakt ukazuje, ţe se evropský průmysl skládá také 

z výrobců nízko- a střednětonáţní chemie a zároveň, ţe ne všechny firmy vyrábějí 

chemické látky, ale velká část firem se zaměřuje na jiné oblasti výroby, například 

výrobu chemických přípravků, kosmetiky, barev a jiné. Zajímavý je podíl u 

Lucemburska, který byl téměř 8 dossierů na firmu. Tento fakt značí, ţe v této zemi sídlí 

velké mnoţtví firem, neznamená to však, ţe zde sídlí i výroba. Vysoký podíl okolo 

dvou dossierů na firmu vykazovaly následující země: Nizozemí, Belgie, Finsko a Kypr. 

V závěsu se pak nachází Německo, u kterého by čtenář předpokládal vyšší číslo, jelikoţ 

je chemickým lídrem Evropské unie. Česká republika skončila s číslem 0,3 dossieru na 

firmu pod průměrem EU. Toto je způsobeno velikostí produkce jednotlivých firem a 

velkým počtem malých a středních podniků. Dalším důvodem je také sloţení firem, kdy 

se zde nachází velký počet firem, které nejsou výrobci chemických látek jako takových. 

                                                 
39

  Z důvodu nedostatku údajů předpokládáme, ţe se počet firem od roku 2007 výrazně nezměnil a 

k výpočtu tedy vyuţíváme údaje z roku 2007. Celkovou situaci by nám velmi hezky mohl dokreslit také 

podíl dossiérů na trţbách, avšak ty, také z důvodu nedávné hospodářské krize, nelze povaţovat za 

relativně stabilní a nelze je k výpočtu vyuţít. Jako pramen zde slouţí veřejné statistiky Eurostatu.  
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Graf 4.1.1 Počet dossierů přijatých ke zpracování dle zemí v roce 2010

 Zdroj: ECHA, General report 2010 

 

Graf 4.1.2Počet dossierů na společnost v Evropské unii
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4.2. ODHADY PŘÍMÝCH NÁKLADŮ 

Svaz chemického průmyslu vydal ve spolupráci s CETA-VUOS, a.s.
40

 dílčí 

odvětvovou studii potenciálních dopadů REACH legislativy na výrobce a dovozce 

chemických látek a chemických přípravků. Dle této studie byly odhadnuty přímé 

dopady nákladů na registrace a hodnocení rizik. Odhadnuté celkové náklady na 

registraci včetně veškerých podkladů a analýz jedné látky se pohybovaly mezi 0,5 mil. 

Kč aţ do 45,5 mil. Kč, v závislosti na tonáţi. Pro nejmenší tonáţ mezi 1-10 tunami za 

rok byly náklady spočteny na 0,5 mil. Kč, pro druhé rozmezí mezi 10-100 tunami za rok 

byla odhadnutá částka 4,5-6,2 mil. Kč. Při výrobě 100-1000 tun za rok se odhadnuté 

náklady na registraci jedné látky pohybují mezi 10,1-15,3 mil. Kč. Pro tonáţ nejvyšší, 

tj. nad 1000 tun ročně je to dokonce 30,2-45,5 mil. Kč. Jak je vidět ohadnuté náklady 

nejsou vůbec malé. Celkové náklady za všechny české firmy byly odhadnuty na 7,2-

10,7 miliard Kč, coţ při trţbách chemického průmyslu, které v roce 2005 dosáhly 

necelých 130 miliard Kč, vyvolalo váţné obavy z pohledu dopadů na finanční situaci 

podniků. 

 Jelikoţ výše zmíněná studie byla zpracována v roce 2005, pokusím se zde sama 

odhadnout výši celkových poplatků, které by spíše odráţely novou situaci a 

celoevropský vývoj. K výpočtu vyuţiji kurz eura ke koruně stanovený Českou národní 

bankou pro rok 2010, který byl v tomto roce roven 25,29 Kč za euro. Dle dostupných 

informací je Výzkůmný ústav organických syntéz a.s. jediným pracovištěm na území 

České republiky, které poskytuje kompexní sluţby potřebné při implementaci REACH 

legislativy podniky. Jedná se například o odhady vlastností látek, zpracování 

registračního dossieru, či zpracování zpráv o chemické bezpečnosti a bezpečnostních 

listů. Samotná registrace výrobce, resp. dovozce bude odhadem mikropodniky stát 3-59 

tis. Kč v závislosti na objemu produkce, u velkých podniků dolní hranice začíná na 40 

tis. Kč, za výrobu nad 1000t ročně pak aţ 784 tis. Mnohem nákladnější je povolování 

látek, které se dle velikosti podniku a dle toho zda se předkládá samostatně, či společně, 

odhadem pohybuje v rozmezí od 37 tis. Kč aţ do 1 265 tis. Kč. Další náklady, které jsou 

spojené s REACH legislativou, jsou náklady na testování pro sestavení dossierů a 

bezpečnostních listů. Jelikoţ ceny testů VUOS jsou součástí obchodního tajemství a 

firma je veřejně neposkytuje, budeme se zde muset spokojit s odhadem celkových 

nákladů na testování, které Ing. Miloš Jesenský,Ph.D., obchodní ředitel této společnosti, 

                                                 
40

 Dnes VÚOS a.s. – Výzkumný ústav organických syntéz a.s. 
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v průměru odhadl na 5-7 mil. Kč, v některých případech se však náklady dokáţí 

vyšplhat aţ na částku 20 mil. Kč. U zavedených látek jsou pravděpodobně tyto náklady 

niţší. Předpokládám, ţe firmy vyrábějící v rozmezí od 1-10t ročně budou tyto zkoušky 

provádět společně, či si je od firem vyrábějících větší objemy odkupovat, tudíţ bych 

celkové náklady odhadla takto: pro výrobu od 1-10 t/r na 0,7-1,3 mil. Kč, u produkce 

10-100 t/r na 5,5-8,5 mil. Kč, pro 100-1000 t/r je odhad 6,5-9 mil. Kč a pro nejvyšší 

tonáţ od 1000 t/r se celkové náklady dle mých propočtů pohybují mezi 7-10 mil. Kč. 

 

4.3. FINANČNÍ ANALÝZA 

V této části se zaměřím na finanční analýzu podniků, jejichţ převaţující NACE 

patří do skupiny NACE 20. Tyto firmy byly vybrány na základě seznamu firem 

uvedeného na internetových stránkách společnosti Creditinfo Czech Republic, s.r.o.
41

 a  

na základě seznamu firem, které byly zařazeny do statistického šetření pouţitého pro 

zpracování publikace Panorama zpracovatelského průmyslu 2009. Sdruţený celkový 

soupis firem je uveden v příloze v tabulce 4.3.1. K další analýze pak bylo vybráno 19 

firem, které měly na stránkách www.justice.cz dostupné účetní uzávěrky za rok 2010. A 

také firma, která mi poskytla výroční zprávu prozatím veřejně nepublikovanou, na jejich 

přání zde nebude uvedeno jejich obchodní jméno v souvislostech, u kterých si to 

nepřáli. Její jméno však můţe být uvedeno u informací, které jsou veřejně dostupné. Při 

vlastním průzkumu bylo celkově kontaktováno přibliţně 150 firem operujících 

v chemickém průmyslu, z tohoto počtu však pouze 12 firem ochotně poskytlo informace 

týkající se jejich postavení k REACH legislativě. Vyuţity tudíţ budou nejen tyto 

informace, ale také ty, které jsou uveřejněny na internetových stránkách jednotlivých 

firem a účetní uzávěrky, respektive výroční zprávy. Dále pak čerpám z informací, které 

mi firmy poskytly při konzultacích. 

 

4.3.1.Pohled firem na legislativu 

Jak jiţ bylo zmíněno v této práci, jednotlivé firmy mají různé pohledy na toto 

nařízení. Splečnost Enaspol a.s. předpokládala, ţe bude v první vlně registrovat tři látky 

                                                 
41

Creditinfo [online]. 2010 [cit. 2011-07-17]. Odvětvové srovnávací analýzy. Dostupné z WWW: 

<http://www.creditinfo.cz/creditinfo-reseni/financni-a-kreditni-informace/creditinfo-odvetvove-

srovnavaci-analyzy/>. 
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za 5-10 milionů Kč. Ačkoli v závěru registrovala pouze dvě látky, jedná se o malou 

firmu, jejíţ trţby se pohybují okolo 230 miliónů Kč, a je celkem logické, ţe tyto 

náklady se negativně promítnou do hospodaření firmy. Také firma DUKOL 

Ostrava, s.r.o., která se řadí mezi malé firmy, registrovala v roce 2010 jednu látku. I pro 

tuto firmu můţe zvýšení nákladů znamenat problém a to i proto, ţe v posledních letech 

docházelo v této společnosti k propoustění a výrobě na úrovni cca 70% kapacity. Firma 

Deza a.s. přihlašovala v první fázi 44 látek a celkové náklady se pohybovaly okolo 40 

miliónů Kč. Její trţby se v roce 2009 pohybovaly okolo 5 miliard Kč. Dá se 

předpokládat, ţe u ní se náklady na registrace spíše rozpustí v celkových nákladech. 

Společnost Lovochemie, a.s, která v první fázi registrovala devět látek, uvedla ve svém 

časopise Lovochemik, ţe pro ni REACH znamená nejen adminstrativní náročnost, ale 

také finanční zátěţ. Pouze za registraci zaplatila 23 250 euro, coţ však nejsou veškeré 

náklady. Mezi ty se musí započítat ještě expertní analýzy, či administrativní 

náklady.Společnost AGRA Group a.s. registrovala v první vlně pouze jednu látku, 

avšak ani pro tuto firmu nejsou náklady spojené s registrací zanedbatelné. Další známá 

chemička, kterou SPOLANA a.s. bez pochyby je, registrovala v roce 2010 třináct látek, 

z toho byly dvě látky registrovány jako izolovaný meziprodukt spotřebovaný na místě a 

jedna jako přepravovaný meziprodukt. Také pro ni tyto zvýšené náklady jistě nebudou 

zanedbatelné avšak společnost bude tyto náklady rozpouštět do deseti let. 

Na druhou stranu se můţeme setkat i s pozitivní reakcí na toto nařízení. 

Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. měla předregistrovaných skoro sto zavedených 

látek, u kterých proběhla a proběhne registrace dle nařízení. Důleţitá je informace, ţe 

firma neplánuje omezit produktové portfolio z důvodu naplňování povinností 

plynoucích z REACH legislativy. Společnost Lučební závody Draslovka, která také 

v roce 2010 registrovala některé své produkty, ve své výroční zprávě uvádí, ţe díky 

uzké spolupráci s konkurenčními společnostmi byly závěrečné celkové náklady 

poloviční oproti jejich očekávání. Společnost Biopreparáty, s.r.o, dle pana Suchánka, 

povaţuje REACH legislativu za záruku pro jejich výzkum a výrobu, jelikoţ oproti 

standardům budou jejich produkty a technologie bezpečné, a předpokládá, ţe s nimi 

jejich firma dobude svět.  

Zde je důleţité zmínit, ţe ne všechny firmy chemického průmyslu vyrábí chemické 

látky. Mnohé z firem nakupují jednotlivé komponenty, které dále zpracovávají na 

finální produkty. Tím pádem se jich REACH legislativa dotkne spíše aţ druhotně a to 

v případě, ţe tito výrobci zvýší ceny jejich produktů. Mezi tyto firmy se řadí například 
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Druţstvo pro chemickou a hutní výrobu, Druchema, dále pak také ASTRID 

COSMETICS, či výrobci nátěrových barev. Zobecním-li získané informace, většiny 

firem, které mají převaţující NACE 20.3 a 20.4, se REACH legislativa přímo nedotkne. 

Přesto jsou i tyto firmy důleţité v této analýze, jelikoţ jsou součástí zkoumaného 

sektoru, čili patří do zkoumaného statistického oboru. 

 

4.3.2. Finanční analýza - úvod 

Pro tuto analýzu jsou vybrány firmy uvedené v následující tabulce 4.3.2.1. Zde 

jsou podniky uskupeny dle jejich převaţujících NACE a dále je zde uvedeno zařazení 

v rámci velikosti podniku. V analýze není zahrnutá skupina NACE 20.6, jelikoţ ve 

sledovaných firmách (tab. 4.3.1 v příloze) nebyla v době zpracovávání jediná firma, 

která by jiţ měla dostupnou účetní uzávěrku za rok 2010. 

Tabulka 4.3.2.1Seznam zkoumaných firem a jejich rozdělení dle NACE a velikosti 

Název NACE Velikost 

Anonymní společnost 20.1 velký 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. 20.1 velký 

CS CABOT, spol. s r.o. 20.1 velký 

DEZA, a.s. 20.1 velký 

KEMIFLOC a.s. 20.1 střední 

LIFOCOLOR, s.r.o. 20.1 malý 

LINDE VÍTKOVICE a.s. 20.1 střední 

Synthesia, a.s. 20.1 velký 

Synthon, s.r.o. 20.1 střední 

CHEPORT, spol. s r.o. 20.2 střední 

COLORLAK, a.s. 20.3 střední 

DCH-Sincolor, a.s. 20.3 střední 

Glazura s.r.o. 20.3 střední 

Humatex, a.s. 20.3 malý 

ASTRID COSMETICS, a.s. 20.4 malý 

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby 20.4 střední 

MISSIVA, spol. s r.o. 20.4 malý 

SchwanCosmetics CR, s.r.o. 20.4 velký 

Graphite Týn, spol. s r.o. 20.5 malý 

Lach-Ner, s.r.o. 20.5 střední 

Pramen: Celkový seznam firem (viz tabulka 4.3.1 v příloze); výroční zprávy jednotlivých firem. 

 

4.3.3. Přehled zkoumaných firem 

V první řadě si uděláme základní přehled o zkoumaných firmách, které jsou 

uvedeny výše. V následujícím textu budou firmy zkoumány dle zařazení dvojím 
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způsobem: dle NACE a dle velikosti. Pro toto zkoumání tedy byly dle NACE vytvořeny 

skupiny firem: 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 a 20.5; dle velikosti pak: malé, střední a velké.Pod 

těmito názvy budou také dále vystupovat ve finanční analýze. Tyto skupiny byly 

vytvořeny sumarizací jejich účetních uzávěrek.  

Dle počtu firem je náš vzorek poměrně malý, tvoří pouhých 1,3%. V roce 2010 

tyto firmy generovaly trţby za prodej vlastních výroků a sluţeb 24,706 mld. Kč, coţ je 

oproti roku nárůst o 24%. Podíl těchto trţeb na celkových trţbách za rok 2009 činil 

16,3%, coţ nám říká, ţe v další analýze budou zkoumány firmy, které v roce 2009 

vytvořily skoro šestinu trţeb, coţ představuje celkem zajímavý a významný vzorek. 

Významný je zde podíl velkých firem, který činil 13,8%, střední firmy vytvořili 2,2% a 

podíl malých firem činil necelých 0,3%. Podíváme-li se na strukturu dle NACE, 

nejvyšší podíl 14,1% zaznamenal dle očekávání skupina NACE 20.1, podíl 1,1% měla 

skupina NACE 20.3. Pod jedno procento pak měly skupiny 20.4 (0,8%), 20.2 (0,2%) a 

20.5 (0,1%). 

 

4.3.4. Ukazatele rentability 

Rentabilitou, neboli schopností dosahovat zisku, povětšinou myslíme míru 

rentability, neboli „efekt, jakého bylo dosaţeno vloţeným kapitálem.“
42

Zde se zaměřím 

na rentabilitu trţeb (ROS), která nám říká, jaký zisk firma vytváří na jendotku trţeb, a 

rentabilitu nákladů (ROC), neboli jaký zisk má podnik na jednotku nákladů. K výpočtu 

vyuţijeme EBT, neboli zisk před zdaněním. Mezi těmito ukazateli lze najít souvislost, 

která bude dále prozkoumána jako ukazatel nákladovosti. 

𝑅𝑂𝑆(%) =
𝐸𝐵𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 100  

𝑅𝑂𝐶(%) =
𝐸𝐵𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦
∙ 100  

Rentabilita trţeb se odvíjí od charakteru odvětví. Odvětví kapitálově náročná 

mívají většinou vyšší ROS neţ odvětví s vysokými obraty. ROS nám dává přibliţnou 

představu o ziskové marţi odvětví. Dá se očekávat, ţe chemické firmy budou mít 

                                                 
42

KISLINGEROVÁ, Eva; HNILICA, Jiří. Finanční analýza : Krok za krokem. Praha : C. H. Beck, 2008. 

Poměrová analýza, s. 29. ISBN 978-80-7179-713-5. 
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vysokou ROS, coţ se nám také vcelku potvrdilo. Vývoj rentability trţeb je vidět na 

grafu 4.3.4.1. Dlouhodobě je celková ROS poměrně vysoká. Vývoj celkové rentability 

trţeb je velmi ovlivněn velkými firmami, coţ je pochopitelné, jelikoţ tyto firmy tvoří 

největší podíl na trţbách odvětví. Střední firmy si dlouhodobě udrţují poměrně stálou 

ROS, coţ můţe značit velkou stabilitu této skupiny. Malé firmy vykazují velmi vysokou 

rentabilitu trţeb, coţ znamená, ţe na jednotku zisku musejí vygenerovat podstatně niţší 

trţby neţ velké firmy. Nepříznivou situaci, kdy rentabilita trţeb klesala, čili firmy 

sloţitěji generovaly zisk, se změnila v roce 2010. Oproti roku 2009 narostla všem 

firmám ROS. Je zřejmé, ţe tento jev nastal z důvodu oţivení globální ekonomiky po 

nedávné globální ekonomické krizi.  

Nyní se dostáváme k rentabilitě trţeb dle skupin NACE. Zde je důleţité si 

uvědomit, ţe sice všechny firmy vyrábí chemické produkty, avšak velmi se mezi sebou 

liší. To také ovlivňuje jejich rentabilitu. Stejně jako nejvíce ovlivňovaly celkovou 

rentabilitu velké firmy, pak při tomto rozdělení ji nejvíce ovlivňují společnosti 

vyrábějící základní chemické látky. Z grafu 4.3.4.2 je velmi pěkně vidět vývoj pro 

jednotlivé skupiny. Dlouhodobě klesající tentenci má ROS u firem skupiny NACE 20.2, 

coţ není pro tuto oblast podnikání příznivá situace. Velmi vysoké hodnoty uvádí 

skupina NACE 20.4, coţ svědčí o vysoké marţi v odvětví. Negativní ROS zaznamenaná 

skupinou 20.5 byla v letech 2009 a 2010 způsobena ztrátou v tomto sektoru. 

Graf 4.3.4.1 Vývoj rentability tržeb pro skupiny firem dle velikosti mezi roky 2006-2010 
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Graf 4.3.4.2 Vývoj rentability tržeb pro skupiny firem dle NACE mezi roky 2006-2010 

 

Rentabilita nákladů nám udává objem zisku, či ztráty, vytvořený na jednotku 

nákladů, z čehoţ by se dalo předpokládat, ţe kapitálově a nákladově náročná odvětví 

budou mít niţší hodnotu neţ odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Jestliţe opomineme 

fakt krize, která nastala v roce 2009, dalo by se předpokládat, ţe u menších firem 

operujících v chemickém průmyslu bude hodnota ROC v budoucnu klesat rychleji, neţli 

u firem větších, jelikoţ vysoké náklady na implementaci REACH legislativy se v účetní 

uzávěrce projeví u malých firem mnohem více, neţli u firem velkých, u kterých se spíše 

tytonáklady„rozplynou“. 

Podíváme-li se na grafy 4.3.4.3 a 4.3.4.4, vidíme, ţe rentabilita nákladů, tak jak ji 

zde máme definovanou, dosahovala dlouhodobě velmi podobných hodnot jako 

rentabilita trţeb. Oproti očekávání byly tyto hodnoty poměrně vysoké, u malých firem 

je dlouhodobě vidět očekávaný pokles. Celková situace byla opět nejvíce ovlivněna 

velkými firmami, které zaznamenaly v roce 2010 velký nárůst ROC oproti roku 2009. 

Tento fakt mohl být způsoben tzv. efektem srovnávací základny, jelikoţ v roce 2009 byl 

sektor postiţen krizí. V roce 2010 přišlo oţivení a s ním i prudký nárůst trţeb a zisků. 

Podobně, jako u rozdělení dle velikosti, také u rozdělení dle NACE byl vývoj rentability 

nákladů podobný jako vývoj rentability trţeb. I zde je celková situace nejvíce ovlivněna 

skupinou NACE 20.1. Bohuţel se zde nepotvrdil předpoklad, ţe u těchto firem, mezi 

které patří největší podíl registrujících subjektů, dojde k poklesu tohoto ukazatele v roce 

2010, nýbrţ oţivení ekonomiky převáţilo nad náklady spojenými s REACH. 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20102009200820072006

Celkové NACE 20.1 NACE 20.2 NACE 20.3 NACE 20.4 NACE 20.5



49 

 

Graf 4.3.4.3 Vývoj rentability nákladů pro skupiny firem dle velikosti, 2006-2010

 

 

Graf 4.3.4.4 Vývoj rentability nákladů v letech 2006 - 2010 (%) 
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důsledek aţ jejich likvidaci. Podíváme se také na rozdíly mezi jednotlivými NACE 

skupinami.  

Rozlišujeme tři stupně likvidity
43

: 

1.Peněţní likviditu danou vztahem: 

𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

2.Pohotovou likviditu (PL) danou vztahem:   

𝑝𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

3.Běţnou likviditu (BL) danou vztahem: 

𝑏ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦
 

 

Tyto ukazatele likvidity nám říkají, jakou část krátkodobých závazků pokrývají 

daná aktiva. Jakmile je ukazatel vyšší jak jedna, likvidní aktiva převýší krátkodobé 

závazky; nízké hodnoty však svědčí o malém procentu aktiv a potenciální neschopností 

dodrţet krátkodobé závazky. Obecně poskytovatelé úvěrů chtějí, aby likvidita byla co 

nejvyšší. Firmy si naopak přejí „přebytečné“ peníze dlouhodobě investovat, coţ sniţuje 

likviditu. Avšak jednotlivá odvětví se výrazně liší nejen druhem výroby, ale také 

strukturou aktiv a pasiv. Obecně se dle Grünwalda a Holečkové doporučují hodnoty 

lividit následující: běţná likvidita okolo 1,5; pohotová likvidita okolo 1; peněţní 

likvidita doporučenou hodnotu nemá. 

Nyní se podíváme na ukazatele likvidity dle velikosti firem, které jsou 

vyobrazeny na grafu 3.4.5.1. Celkově mají firmy dlouhodobě hodnoty likvidit 

odpovídající doporučeným hodnotám, které v posledních letech dosahují spíše vyšších 

hodnot. Tento fakt by měl hovořit o stabilitě finanční situace firem. Firmy by neměly 

mít problémy se získáním úvěrů. Povšimněme si, ţe narozdíl od malých a velkých 

firem, u kterých ukazatele během posledních let rostly, u firem střední velikosti mají 

                                                 
43GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Praha : 

Ekopress, s.r.o., 2009. Analýza finanční pozice, s. 114-115. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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tyto ukazatele likvidity spíše stabilní pozici, která je niţší neţ u ostatních dvou 

kategorií. Malé firmy jsou mnohem více likvidní, coţ je vcelku pochopitelné. 

Zaměříme-li se na likviditu dle skupin NACE, vidíme na grafu 3.4.5.2, ţe i odvětvově 

firmy dosahují doporučených hodnot. I zde jsou však vidět drobné rozdíly mezi 

skupinami. Celkově je situace v tomto sektoru z pohledu krátkodobé likvidity 

uspokojivá a dá se předpokládat, ţe firmy nemají problém se splácením krátkodobých 

závazků. 

Graf 3.4.5.1 Vývoj ukazatele likvidity dle velikosti v letech 2006-2010  

 

Graf 3.4.5.2 Vývoj ukazatele likvidity dle NACE v letech 2006-2010  
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4.3.6. Dlouhodobá finanční stabilita 

Pro finanční stabilitu podniku je důleţitá nejen krátkodobá, ale také dlouhodobá 

schopnost plnit závazky. Tudíţ se zde zaměříme na takzvané ukazatele zadluţenosti. 

Těchto ukazatelů existuje celá řada, avšak pro tuto analýzu bude plně dostačující 

ukazatel zadluţenosti vlastního kapitálu, který je investory často brán jako základní 

charakteristika.
44

 Tento ukazatel, který se také nazývá ukazatel celkového rizika, se 

počítá jako poměr celkových dluhů k vlastnímu kapitálu. 

𝑢𝑘𝑎𝑧𝑎𝑡𝑒𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

 Stejně jako v předchozím případě firmy většinou preferují vyšší zadluţenost, 

zatímco poskytovatelé úvěru a investoři niţší. Firmy by si však měli uvědomit, ţe čím 

vyšší mají podíl cizích zdrojů na vlastním jmění, tím více klesá šance na získání dalšího 

úvěru. To poté můţe v chemickém průmyslu vyústit v neochotu bank půjčovat nejen na 

investice, ale také na krytí závazků plynoucích z nařízení REACH. Obecně dle 

Holečkové neexistuje doporučená hodnota, avšak díky dobrým zkušenostem firem 

převládá názor, ţe by tento ukazatel neměl být větší neţ 0,5. Je moţné, ţe díky nedávné 

krizi však firmy budou mít v roce 2010 tento ukazatel mírně vyšší, neţ by bylo vhodné. 

V první řadě se opět zaměříme na skupiny firem dle velikosti a vývoj jejich ukazatelů 

zadluţenosti vlastního kapitálu, které jsou zaneseneseny do grafu 4.3.6.1. Celkově se 

firmy dlouhodobě pohybují okolo doporučované 0,5 a jak vidíme ukazatel má klesající 

tendenci. Opět je celkový ukazatel nejvíce ovlivněn velkými firmami. Jedinou 

skupinou, která v roce 2010 vykázala hodnotu převyšující doporučenou hodnotu, jsou 

střední firmy. I zde se však investoři nemusejí obávat, jelikoţ ukazatel se dostal pouze 

lehce nad tuto hodnotu a dlouhodobě má klesající tendenci. Malé firmy, u kterých bych 

spíše očekávala hodnoty vyšší, ukazují stabilní hodnoty, které se dlouhodobě pohybují 

pod 0,5. Avšak podíváme-li se na vývoj tohoto ukazatele dle uskupení NACE, vidíme 

značné rozdíly mezi odvětvími. Příkladem je skupina NACE 20.2, jejíţ ukazatel sice 

dosahoval hodnot, avšak klesající tendence můţe ukazovat na větší stabilitu, kterou 

skupina získávala. Také skupina NACE 20.3 dosahovala vyšších, avšak stabilních 

hodnot. Jediná skupina, u které by se dala potvrdit moje domněnka o růstu, je skupina 

NACE 20.5, která po 4 letech stabilní pozice okolo hodnoty 0,5, vykázala skoro 

                                                 
44

HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza firmy. Praha : ASPI, a.s., 2008. Analýza finanční pozice, s. 

132. ISBN 978-80-7357-392-8. 
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dvojnásobnou hodnotu v roce 2010. Z těchto údajů nám tedy vyplývá, ţe mezi firmami 

se nacházejí nejen dlouhodobě stabilní firmy, ale také firmy, které mnohdy nevystačí 

s vlastním kapitálem a více tudíţ vyuţívají cizí zdroje. Z poklesu tohoto ukazatele však 

můţeme usoudit, ţe firmy sice vyuţívaly a vyuţívají tyto cizí zdroje, avšak v čím dál 

tím menších objemech, coţ značí o jejich schopnosti splácet závazky. 

Graf 4.3.6.1 Vývoj ukazatele celkového rizika dle velikosti pro roky 2006-2010 

 

Graf 4.3.6.1 Vývoj ukazatele celkového rizika dle NACE pro roky 2006-2010 
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4.3.7. Ukazatele nákladovosti 

Náklady jsou jednou z hlavních účtových tříd. Řadíme do nich spotřebu 

materiálu, mzdové náklady, spotřebu energie, náklady na sluţby, odpisy, daně, jiné 

provozní náklady jako jsou pokuty, odpisy pohledávek, či dary, finanční náklady, neboli 

úroky a kurzové rozdíly, a mimořádné náklady.
45

 V této práci jim nyní věnujeme velkou 

pozornost, jelikoţ náklady spojené s REACH legislativou se zařazují do této skupiny, a 

tedy ji velmi ovlivní. 

Neţli se pustíme do zkoumání sloţení nákladů, zaměříme se na tzv. nákladovost, 

která je měřená vztahem celkových nákladů k dosaţeným trţbám podniku.
46

 Obecně se 

podniky snaţí dosahovat co nejniţších hodnot nákladovosti trţeb. Je to pochopitelné, 

jelikoţ tím se jim daří vygenerovat stejné trţby s niţšími náklady, coţ vede i k vyšším 

ziskům. Ty lze sice zvyšovat také pomocí zvyšováním obratu, to zde ale nezkoumáme. 

Podíváme-li se na nákladovost trţeb jednotlivých skupin firem zachycenou v grafu 

4.3.7.1, vidíme, ţe dlouhodobě se celková nákladovost pohybuje okolo 1, spíše tedy nad 

touto hodnotou. Vysoké hodnoty v letech 2008 a 2009 byly s největší pravděpodobností 

způsobeny globální krizí. Je zajímavé, ţe velké firmy, u kterých bych spíše očekávala 

z důvodů úspor z rozsahu hodnoty niţší neţli u malých firem, vykazují dlouhodobě 

vyšší hodnoty tohoto ukazatele. Podíváme-li se na vývoj nákladovosti dle NACE (graf 

4.3.7.2), vidíme i zde, ţe celkový ukazatel je značně ovlivněn vývojem ve skupině 

20.1. Výroba základních chemických látek je značně finančně náročná, čemuţ odpovídá 

i vysoká hodnota ukazatele. Z grafu je také vidět, ţe mnohé skupiny byly výrazně 

ovlivněny negativním globálním ekonomickým vývojem v letech 2008 a 2009. 

Dlouhodobě nám tento ukazatel dává nepříznivé informace, jelikoţ celkové náklady 

převyšují trţby z prodeje zboţí a vlastních výrobků a sluţeb, coţ nesvědčí o 

ekonomickém „zdraví“ odvětví. Pokles ukazatele v roce 2010 u většiny skupin, jak dle 

velikosti, tak také dle NACE zařazení, nám prozatím nepotvrzuje, ţe by REACH 

legislativa měla mít velký dopad na chemický průmysl. 

 

 

                                                 
45

MRKOSOVÁ, Jitka. Účetnictví 2008 : učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Brno : 

ComputerPress, a.s., 2008. Náklady a výnosy, s. 33. ISBN 978-80-251-1917-4. 
46

GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Praha : 

Ekopress, s.r.o., 2009. Analýza výkonnosti podle účetních měřítek, s. 91. ISBN 978-80-86929-26-2. 
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Graf 4.3.7.1 Vývoj nákladovosti tržeb dle velikosti v letech 2006-2010  

 

Graf 4.3.7.2Vývoj nákladovosti tržeb dleNACE v letech 2006-2010  
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Opačná situace nastává u nákladů na sluţby, které se společně s náklady na materiál 

tvoří výkonovou spotřebu. Pro všechny firmy dohromady se podíl nákladů na sluţby 

přibliţně rovnal 10%, u malých firem však byl dvojnásobný. Podobně je tomu i u 

struktury dle zaměření NACE. Zde se většina oblastí pohybovala okolo 10%, pouze 

NACE 20.4 dosahovalo hodnot lehce převyšujících 20%. Osobní náklady mají dle 

očekávání různé podíly závisející na velikosti firmy. Dlouhodobě u malých firem tvoří 

přibliţně 16%, u firem středních 14% a u velkých dokonce pouhých 8%. U rozdělení 

dle NACE si jednotlivé skupiny drţí dlouhodobě stabilní podíl: NACE 20.1 – 7%, 20.2 

a 20.3 – 13%, 20.4 – přibliţně 20%. Vyjímku tvoří NACE 20.5, kde podíl osobních 

nákladů po dlouhodobém růstu aţ k hodnotám přes 20%, meziročně v roce 2010 poklesl 

k 12%.  

Dalším faktorem, který má důleţitý vliv jsou odpisy. Dlouhodobě udrţovaná 

hladina odpisů značí průběţné investice do dlouhodobého majetku firmy. Podíl odpisů 

dlouhodobého majetku mají dlouhodobě mírně vyšší podíl u středních a velkých firem, 

v roce 2009 nastal u velkých znatelný nárůst, avšak v následujícím roce se hodnoty u 

všech velikostí firem rovnaly přibliţně 5%. Dle NACE vybočuje zásadněji pouze 

NACE 20.2 s dlouhodobým podílem okolo 1,5%. U ostatních se povětšinou hodnota 

nacházela mezi 3-7%. Zajímavý je vývoj ostatních provozních nákladů. Zde je nutné si 

uvědomit, ţe kaţdá firma pouţívá jiné účetní metody, čili do této skupiny nejsou 

zařazeny poloţky jednotně. Avšak tato skupina je pro nás důleţitá, jelikoţ některé firmy 

do ní řadí náklady na poplatky v rámci REACH legislativy. Proto zde budou uvedeny i 

grafy 4.3.7.3 a 4.3.7.4, které zobrazují vývoj podílu na celkových nákladech mezi roky 

2006 a 2010. Prvně se opět zaměříme na vývoj dle velikosti. Malé firmy si udrţují 

stabilní podíl lehce nad 1%. U středních firem je podíl vyšší; od roku 2008, kdy dosáhl 

vrcholu 3,5% klesl aţ na 1,5% v roce 2010. Tento vývoj naznačuje, ţe firmy vyrábějí 

spíše niţší objemy látek nebo základní chemické látky nevyrábějí, čili se jich registrace 

v roce 2010 netýkala. U firem velkých naopak došlo po období poklesu k mírnému 

meziročnímu nárůstu. U těchto firem spíše předpokládáme, ţe v roce 2010 registrovaly 

některé jimi vyráběné látky. Podobně tomu je i u rozdělení dle NACE rozdělení. Dle 

předpokladů došlo v roce 2010 k meziročnímu nárůstu u Výroby základních 

chemických látek (NACE 20.1). Pokud vezmeme v úvahu, ţe se jedná o změny 

v rozmezí 1%, pak lze říci, ţe u NACE 20.2, 20.3 a 20.5, byl vývoj podílu v posledních 

letech celkem stabilní. Nestabilitu vykazovali výrobci nátěrových barev a jiných 
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nátěrových materiálů. I u nich však v posledních dvou leteech došlo k poklesu tohoto 

ukazatele. 

 

Graf 4.3.7.2 Vývoj podílu ostatních provozních nákladů na celkových nákladech dle 

velikosti v letech 2006-2010  

 

 

Graf 4.3.7.2 Vývoj podílu ostatních provozních nákladů na celkových nákladech dle 

velikosti v letech 2006-2010  

 

 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

20102009200820072006

Celkové Velké Střední Malé

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

20102009200820072006

Celkové NACE 20.1 NACE 20.2 NACE 20.3 NACE 20.4 NACE 20.5



58 

 

Nyní se podíváme na poplatky zaplacené firmami při implementaci REACH. 

Budou zde uvedeny také firmy, které nebyly zahrnuty do předchozí finanční analýzy, 

jelikoţ v době zpracovávání neměly dostupné účetní uzávěrky, nebo byly vyřazeny 

z důvodu jiného hospodářského roku. Je nutné si uvědomit, ţe firmy účtují tuto poloţku 

různými způsoby a ţe celkové náklady jsou těţce vyčíslitelné, jelikoţ by se do nich 

měly počítat nejen náklady Agentuře a nálady na testování, ale také náklady na práci 

související s nařízením, na změnu balení, či nejistota, zda bude ţádostem vyhověno. 

Během vypracovávání práce jsem se setkala s následujícími účetními způsoby. 

Společnosti patřící do skupiny AGROFERT HOLDING, které zde budou dále 

zkoumány, účtují tyto náklady na zajištění dokumentace a na vlastní registraci jako 

náklady příštích období, které budou rozpouštěny během následujících čtyř let. Ostatní 

náklady společnosti účtují jako náklady běţného období. Ve výkazu zisků a ztát se 

náklady na implementaci objeví v ostatních provozních nákladech. Mezi tyto firmy patří 

DEZA, a.s. a Synthesia, a.s.. Také společnost naše Anonymní společnost vyuţívá 

časové rozlišení a účtuje náklady spojené s REACH legislativou jako náklady příštího 

období. Shodně jsou také rozpouštěny po dobu 48 měsíců. Rozdílné účtování má 

společnost SPOLANA a.s., která tyto náklady zaúčtovala jako nehmotné výsledky 

výzkumu a vývoje s dobou odepisování 10 let, čili v budoucnu se projeví ve výsledovce 

jako zvýšené odpisy dlouhodobého majetku. 

Nejdříve se podíváme na poplatky naší Anonymní společnosti. Firma v roce 

2010 zaregistrovala v první vlně látky které vyrábí v tonáţi nas 1000 tun za rok. 

Společnost nepředkládala registrace individuálně, nýbrţ vyuţila zvýhodnění při 

společném předloţení. Celkové registrační poplatky činily 5 139 645 Kč. Tyto náklady 

bude společnost rozpouštět po dobu 12/2010-11/2014, tj čtyři roky. Předpokládáme, ţe 

je bude rozpouštět lineárně, čili měsíčně tyto náklady budou činit 107 076 Kč. V 

důsledku toho, ţe firma je součástí koncernu společností, některé výrazné náklady byly 

hrazeny holdingem a společnost se podílela pouze alikvotní částí na tomto holdingovém 

výdaji. Celkové další náklady spojené s registrací tudíţ byly vyčísleny na 1 227 435 Kč. 

Ve chvíli zpracovávání této práce nebyly u většiny látek známy náklady na jejich 

analýzu. Ty by však měly tvořit poměrně velkou část nákladů, Známy jsou pouze další 

náklady ve výši 6000 Kč, coţ rozhodně neodpovídá odhadovaným nákladům. Celkově 

tudíţ firma v roce 2010 zaplatila za implementaci REACH legislativy přibliţně 1,341 

mil. Kč, coţ dělá podíl na celkových nákladechpouhých 0,03%. Musíme si zde 

uvědomit následující skutečnosti. Za prvé, kdyby nebylo moţné náklady rozpoustět, 
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toto procento by se zvýšilo na 0,16%, coţ je srovnatelné procento s tím, kolik firma 

ročně odvádí na daních a poplatcích. Za druhé, nejsou známy údaje o nákladech na 

analýzy, které byly panem Jesenským z VÚOS odhadnuty na 5-7 mil. Kč, někdy však 

také aţ na 20 mil. Kč. Je pravděpodobné, ţe i tyto náklady by byly rozloţeny, přesto by 

však zmíněné procento výrazně zvýšily. Z předcházejících výsledků můţeme říci, ţe 

tuto velkou společnost, která je navíc členem holdingu, první vlna registrací příliš 

neovlivnila. 

Nyní se podíváme na další firmu, která byla také zahrnuta do předchozích 

výpočtů a to je DEZA, a.s.. Tato firma registrovala v roce 2010 u Evropské chemické 

agentury celově 44 látek a meziproduktů. Celkově DEZA vynaloţila v roce 2010 na 

implementaci nařízení přibliţně 40 mil. Kč. Podíváme-li se v rozvaze na poloţku 

náklady příštích období, vidíme ţe v roce 2010 tato poloţka vzrostla o téměř 200% a 

celková její hodnota byla 36,335 mil. Kč. Tyto náklady firma převádí do dalších období, 

není však pravděpodobné, ţe by náklady spojené s legislativou měly firmu výrazně 

ohrozit, jelikoţ celkové náklady dosáhly v roce 2010 hodnoty necelých 7 mld. Kč. 

Celkové náklady na zavedení představují pouhých 0,6% celkových nákladů. Ukazatel 

nákladovosti pro celkové náklady na implementaci REACH v roce 2010 byl menší neţ 

1/100. Rozloţené náklady budou mít podíl ještě menší. Z těchto údajů lze tedy říci, ţe 

společnost DEZA nebude příliš těmito náklady ovlivněna.  

Také společnost Synthesia, a.s. byla součástí předchozí finanční analýzy, 

podíváme se tedy na její náklady na zavedení REACH legislativy. Zde je dobré zmínit, 

ţe společnost je 100% vlastníkem společnosti VUOS, a.s., coţ pravděpodobně ovlivní 

celkové náklady. Podívejme se však na poloţku nákladů na příští období která 

meziročně vzrostla o téměř 250% na hodnotu přibliţně 13 mil. Kč. Velkou část z těchto 

nákladů tvoří náklady spojené s legislativou, které budou rozpouštěny zhruba další 4 

roky. Část náladů však firma nesla jiţ v roce 2010. Avšak ani u této firmy netvoří 

poměr celkových nákladů v rámci REACH na nákladech za rok 2010 ani 1%. I zde 

můţeme předpokládat, ţe REACH legislativa tuto firmu výrazně neovliní, spíše naopak 

by jako vlastník jediné firmy v ČR, která se zabývá testování mohla z této legislativy 

dlouhodobě profitovat. 

Známá chemička SPOLANA a.s. provedla v roce 2010 povinné registrace 13 

chemických látek v rámci nařízení REACH. Náklady na tyto registrace bude odepisovat 

příštích 10 let, coţ je nejdelší doba z výše uvedených společností. Její celkové náklady 
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byly přibliţně 7 miliónů Kč, z čehoţ si jiţ v roce 2010 odepsali 58 350 Kč. Podíváme-li 

se na poměr celkových nákladů na REACH na nákladech roku 2010, zjistíme, ţe tento 

podíl je pouhých 0,1%, čili ani tuto firmu by navýšení nákladů nemělo výrazně ovlivnit. 

4.4. ZÁVĚR 

Rok 2010 byl pro chemickou legislativu zlomový, ke konci roku proběhla první 

vlna registrací chemických látek. V tomto roce Evropská agentura pro chemické látky 

obdrţela 444 dossierů od českých firem. Během uplynulých let od prvních verzí 

REACH legislativy docházelo k častým obavám českých firem, ţe v důsledku vysokých 

nákladů na registrace a povolování budou muset ukončit činnost, omezit výrobu, ţe je 

vysoké náklady spojené s legislativou zničí. Veřejně publikované analýzy neslibovaly 

příznivou budoucnost.  

V této kapitole jsem se zaměřila na finanční analýzu firem chemického 

průmyslu, které byly uskupeny dle velikosti a dle NACE zařazení. Závěry této analýzy 

nám nepotvrdily, ţe by se první vlna registrací výrazně dotkla vybraných firem. Obecně 

bych situaci zhodnotila následně. Velké části firem se tato první vlna REACHe příliš 

nedotkla, jelikoţ nevyrábějí chemické látky jako takové, ale tyto látky od výrobců či 

dovozců nakupují, a ti je povětšinou regisrované mají. Převáţně tato legislativa dopadá 

na firmy skupiny NACE 20.1 Výroba základních látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, 

plastů a syntetického kaučuku v primárních formách. Dále díky rozpouštění nákladů si 

firma můţe sama vybrat, jak se s těmito náklady vypořádá, čili to pro ni zničující býti 

nemusí. Také moţnost spoluprací, kterým se ani velké firmy nebránily, sniţovala 

konečné náklady. Mnohé látky, které byly registrovány, byli jiţ dříve společnostmi 

předregistrovány. To znamená, ţe se jednalo o látky zavedené, u kterých jsou známy 

vlastnosti a způsoby uţívání, a tedy proces testování byl méně náročný a méně 

nákladný. Z údajů velkých firem vyplývá, ţe dokáţí náklady rozpustit a s implementací 

mít problémy nebudou. Ve velké většině firmy neplánují omezení výroby ani 

produktového portfolia. V této době nelze s jistotou říci, zda došlo ke sniţování stavu 

zaměstnancu, pokud k němu u firem došlo, z důvodů REACH legislativy, jelikoţ 

v posledních letech počet zaměstnaných klesal v návaznosti na celosvětovou krizi. 

Budoucnost je však nejistá, jelikoţ přichází na řadu druhá a následně i třetí vlna 

registrací, které se jiţ více budou dotýkat všech podniků, především malých a středních. 

Vývoj v odvětví však naznačuje, ţe by firmy měly zvládnout tuto „zkoušku odolnosti“, 

kterou před ně Evropská unie postavila. 
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5. ZÁVĚR 

Rok 2010 byl pro evropský chemický průmysl zlomový, na konci listopadu 

skončila první vlna registrací chemických látek. První vlna zkoušek, podávání ţádostí, 

ale také první vlna placení poplatků s nimi spojenými. A jiţ dnes, v roce 2011, který byl 

Mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikové chemie IUPAC 

vyhlášen Mezinárodním rokem chemie, vidíme první výsledky této snahy o kontrolu 

chemických látek na území EHP. Dříve, neţ se pustíme do zhodnocení těchto dopadů, 

podíváme se na krátké zhodnocení historického vývoje chemického průmyslu a krtáké 

shrnutí legislativy, která byla celosvětosvětově převratnou. 

Chemický průmysl má v České republice dlouholetou tradici a zvláštní 

postavení. Jeho výrobky nejsou primárně určeny pro koncové spotřebitele, ale spíše jsou 

dále zpracovávány v navazujících odvětvích. Zde v této práci jsme si chemický průmysl 

nadefinovali jako oddíl 20, Výroba chemických látek a chemických přípravků, dle 

klasifikace CZ-NACE. Dlouhodobě sektor prochází restrukturalizací, která má také za 

následek přebírání společností nadnárodními koncerny. Mezi nejvýznamnější pro český 

chemický průmysl patří UNIPETROL a.s., spadající pod PKN ORLEN, a AGROFERT 

HOLDING a.s., která je vlastněna českým podnikatelem Andrejem Babišem. 

V posledních letech byl chemický průmysl převáţně stabilní podnikatelskou oblastí, to 

však bylo narušeno globální hospodářskou krizí, které na tento sektor dopadla převáţně 

v roce 2009. Tato krize vedla k velkému poklesu trţeb, přidané hodnoty a také 

k propouštění zaměstnanců. Navíc ještě více oslabila globální konkurenceschopnost 

nejen českého, ale celoevropského chemického průmyslu. V této nepříznivé době 

celosvětově posílily svou pozici na chemickém trhu asijské státy jako Čína a Indie. Po 

tomto krizovém roku však přišel rok 2010, který se nenesl jen ve znamení REACHe, ale 

také ve znamení oţivení na trhu chemikálií. 

Co si představíme, kdyţ se řekne REACH? Čtenář jiţ ví, ţe takto zkratka stojí za 

nařízením Evropské unie, které se týká registrace, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek. Mezi hlavní cíle této legislativy patří omezit a kontrolovat výrobu 

převáţně nebezpečných chemických látek a pokust se je nahradit látkami bezpečnějšími 

pro lidské zdraví a ţivotní prostředí. Toto nařízení se dotkne kaţdého subjektu 

vyrábějícího nebo manipulujícího s chemickými látkami, nebot jsou s touto legislativou 

spojeny poplatky agentuře ECHA a vypracovávání dokumentací, které zmíněným 

subjektům zvýší náklady. Cílem této práce bylo zhodnotit dopady těchto zvýšených 
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nákladů na chemické firmy operující v České republice a potvrdit či vyvrátit následující 

hypotézy. Budou náklady spojené s REACH legislativou pro firmy zničující? Bude 

docházet k omezování produktového portfolia? Dojde v důsledku REACH legislativy 

ke sniţování stavu zaměstnanců? Z pozitivních dopadů to pak jsou otázky, zda bude mít 

legislativa kýţený důsledek ve smyslu vyšší ochrany lidského zdraví a sniţování 

dopadů chemických prostředků na ţivotní prostředí. Toto jsou však spíše dlouhodobé 

cíle, které nejsou v tuto chvíli analyzovatelné a nebyly ani předmětem této práce. 

Nyní se pokusím odpovědět na předchozí otázky, jelikoţ odpovědi plynou 

z hlavní části této práce, tj finanční analýzy firem chemického průmyslu. Tyto fimy 

vykazovaly v posledních letech poměrně stabilní postavení, které bylo narušeno 

ekonomickou krizí. Avšak i přesto se jim úspěšně podařilo implementovat výše 

zmíněnou legislativu. Z této implementace mnohým z nich plynuly náklady, které díky 

moţnosti rozpouštění budou v menších hodnotách nésti příštích 4-10 let. Je důleţité zde 

zmínit, ţe převáţná většina firem, které plnily své povinnosti v minulém roce patří do 

skupiny NACE 20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých 

sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách. Dále pak se spíše 

jednalo o firmy velké, tj. nad 250 zaměstnanců a ročním obratem více jak 50 mil. euro 

nebo bilančním úhrnem nad 43 mil. euro. Tudíţ v loňském roce byli legislativou 

převáţně dotčeni velkovýrobci základních látek. Je pravda, ţe tato skupina firem má 

největší podíl na trţbách tohoto sektoru, avšak také s největší pravděpodobností dokáţe 

tyto náklady nést. Podíl celkových nerozpuštěných nákladů na celkových nákladech 

v roce 2010 nečinil ani 1%, z čehoţ vyplývá, ţe rozloţené náklady budou mít na firmy 

ještě menší význam. Závěry analýzy jsou tudíţ následující. Firmy měly dostatek času se 

na implementaci připravit a velmi dobře tuto nastálou situaci zvládly. Pro velké firmy 

zvýšené náklady nepředstavovaly v roce 2010 váţný problém, který by pro ně byl 

likvidační. V budoucnu firmy nepředpokládají omezování produktového portfolia. 

Dopady na zaměstnanost jsou velmi těţko vyčíslitelné, jelikoţ v nedávné době proběhla 

hospodářská krize a některé firmy musely sníţit stavy zaměstnanců z tohoto důvodu. 

Je zřejmé, ţe REACH legislativa prozatím neměla zničující dopad na český 

chemický průmysl. Zda-li dojde k pozitivním dopadům, bude zřejmé aţ za delší časový 

úsek. Jiţ nyní se však firmy připravují na další vlny registrací, které mají proběhnout do 

konce května 2013 a poté do konce května 2018 . Tyto vlny, zaměřené na niţší objemy 

látek, se více dotknou MSP a bude zajímavé sledovat, jakou cestou se český chemický 

průmysl vydá.  
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PŘÍLOHY 

 

Tabulka 3.5.1 Poplatky za žádosti o registraci podané podle článků 6,7 nebo 11 

nařízení (ES) č. 1907/2006 
47

 

Poplatek za látky v 

rozmezí 

Standardní 

poplatek(je

dnotlivé 

předložení) 

Standardní 

poplatek 

(společné 

předložení) 

Střední 

podnik 

(j.p.) 

Střední 

podnik 

(s.p.) 

Malý 

podnik 

(j.p.) 

Malý 

podnik 

(s.p.) 

Mikro-

podnik 

(j.p.) 

Mikro-

podnik(

s.p.) 

1-10 t 1 600 1 200 1 120 840 640 480 160 120 

10-100 t 4 300 3 225 3 010 2 258 1 720 1 290 430 323 

100-1000 t 11 500 8 625 8 050 6 038 4 600 3 450 1 150 863 

Nad 1000t 31 000 23 250 21 700 16 275 12 400 9 300 3 100 2 325 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

Tabulka 3.5.2 Poplatky za žádosti o registraci podané podle článku 17 odstavce 2, 

článku 18 odstavce 2 nebo 3 nebo článku 19 nařízení (ES) č. 1907/2006 
48

 

 Standardní 

poplatek(je

dnotlivé 

předložení) 

Standardní 

poplatek 

(společné 

předložení) 

Střední 

podnik 

(j.p.) 

Střední 

podnik 

(s.p.) 

Malý 

podnik 

(j.p.) 

Malý 

podnik 

(s.p.) 

Mikro-

podnik 

(j.p.) 

Mikro-

podnik 

(s.p.) 

Poplatek 1 600 1 200 1 120 840 640 480 160 120 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

 

 

 

                                                 
47EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 15. 
48EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 16. 
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Tabulka 3.5.3 Poplatky za žádost  o aktualizaci registračních údajů (množstevního 

rozmezí)  podle článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006 
49

 

Z rozmezí Standardní 

poplatek(je

dnotlivé 

předložení) 

Standardní 

poplatek 

(společné 

předložení) 

Střední 

podnik 

(j.p.) 

Střední 

podnik 

(s.p.) 

Malý 

podnik 

(j.p.) 

Malý 

podnik 

(s.p.) 

Mikro-

podnik 

(j.p.) 

Mikro-

podnik 

(s.p.) 

1-10t na 10-100t 2 700 2 025 1 890 1 418 1 080 810 270 203 

1-10t na 100-1000t 9 900 7 425 6 930 5 198 3 960 2 970 990 743 

1-10t na >1000t 29 400 22 050 20 580 15 435 11 760 8 820 2 940 2 205 

10-100t na 100-1000t 7 200 5 400 5 040 3 780 2 880 2 160 720 540 

10-100t na > 1000t 26 700 20 025 18 690 14 018 10 680 8 010 2 670 2 003 

100-1000t  na>1000t 19 500 14 625 13 650 10 238 7 800  5 850 1 950 1 463 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

Tabulka 3.5.4 Poplatky za žádost  o aktualizaci dalších registračních údajů podle 

článku 22 nařízení (ES) č. 1907/2006 
50

 

Druh Standardní poplatek Střední podnik Malý podnik Mikropodnik 

Změna totožnosti žadatele o registraci, 

při které dochází ke změně právní 

subjektivity 

1 500 1 050 600 150 

 Jednotlivé 

předložení 

Společné 

předložení 

J.p. S.p. J.p. S.p. J.p. S.p. 

Změna přístupu k informacím 

uvedeným v předložené žádosti (za 

položku) 

1 500 1 125  1 050 788 600 450 150 113 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

                                                 
49EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 17. 
50EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 17-18. 
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Tabulka 3.5.5 Poplatky za žádosti  podle článku 10 písmene a) bodu xi) nařízení (ES) 

č. 1907/2006 
51

 

Informace, pro kterou se žádá o důvěrnost Standardní 

poplatek(j.

p.) 

Standardní 

poplatek 

(s.p.) 

Střední 

podnik 

(j.p.) 

Střední 

podnik 

(s.p.) 

Malý 

podnik 

(j.p.) 

Malý 

podnik 

(s.p.) 

Mikro-

podnik  

(j.p.) 

Mikro-

podnik(s

.p.) 

Stupeň čistoty a/nebo druh nečistot nebo 

přidaných látek 

4 500 3 375 3 150 2 363 1 800 1 350 450 338 

Příslušné množstevní rozmezí 1 500 1 125 1 050 788 600 450 150 113 

Souhrn nebo podrobný souhrn studií 4 500 3 375 3 150 2 363 1 800 1 350 450 338 

Informace o bezpečnostním listu 3 000 2 250 2 100 1 575 1 200 900 300 225 

Obchodní název látky 1 500 1 125 1 050 788 600 450 150 113 

Název IUPAC* pro nezavedené látky, které 

jsou nebezpečné 

1 500 1 125 1 050 788 600 450 150 113 

Název IUPAC pro nebezpečné látky 

používané jako meziprodukt, ve 

věděckémvýzkumu 

1 500 1 125 1 050 788 600 450 150 113 

Poplatky uvedeny v eurech. 
*International Union ofPure and AppliedChemistry 

 

 

Tabulka 3.5.6 Poplatky a platby  za žádosti oznámení výzkumu a vývoje zaměřeného na 

výrobky a postupy podle článku 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 
52

 

Druh Standardní poplatek Střední podnik Malý podnik Mikropodnik 

Poplatky za oznámení výzkumu a vývoje 

zaměřeného na výrobky a postupy 

500 350 200 50 

Platby za prodloužení osvobození pro 

výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a 

postupy 

1 000 700 400 100 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

                                                 
51EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 19. 
52EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 20. 
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Tabulka 3.5.7Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení a za přezkum 

povolení podle článku 61 (ES) č. 1907/2006 
53

 

Standardní poplatky 

Základní poplatek 50 000 

Další poplatek za látku 10 000 

Další poplatek za použití 10 000 

Další žadatel je Není MSP Střední podnik Malý podnik Mikropodnik 

Další poplatek za žadatele 37 500 30 000 18 750 5 625 

Snížené poplatky pro střední podniky 

Základní poplatek 40 000 

Další poplatek za látku 8 000 

Další poplatek za použití 8 000 

Další žadatel je  Střední podnik Malý podnik Mikropo

dnik 

Další poplatek za žadatele  30 000 18 750 5 625 

Snížené poplatky pro malé podniky 

Základní poplatek 25 000 

Další poplatek za látku 5 000 

Další poplatek za použití 5 000 

Další žadatel je   Malý podnik Mikropo

dnik 

Další poplatek za žadatele   18 750 5 625 

Standardní poplatky 

Základní poplatek 7 500 

Další poplatek za látku 1 500 

Další poplatek za použití 1 500 

Další žadatel je    Mikropo

dnik 

Další poplatek za žadatele    5 625 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

                                                 
53EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 21-24. 
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Tabulka 3.5.8Poplatky za odvolání podle článků 92 nařízení (ES) č. 1907/2006 
54

 

Odvolání proti rozhodnutí přijatému podle: Poplatek 

Standardní poplatky Článku 9 nebo 20 nařízení (ES)č.1907/2006 2 200 

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006  4 400 

Článku 51 nařízení (ES) č 1907/2006 6 600 

Snížené poplatky pro 

MSP 

Článku 9 nebo 20 nařízení (ES)  č. 1907/2006 1 800 

Článku 27 nebo 30 nařízení (ES) č. 1907/2006 3 600 

Článku 51 nařízení (ES) č 1907/2006 5 400 

Poplatky uvedeny v eurech. 

 

Tabulka 4.3.1Seznam významných firem chemického průmyslu (NACE 20) 

 
ABEX SUBSTRÁTY A.S. DCH - SINCOLOR, A.S. KEMWATER 

PROCHEMIE S.R.O. 

PROSEAT, S.R.O. 

ADRE GROUP S.R.O. DOCHEMA S.R.O. KITTFORT, S.R.O. PROST A.S. 

AEROSOL - service, S.R.O. DOKOUPIL KOMA, S.R.O. QALT S R.O. 

AEROXON S.R.O. DR. KULICH PHARMA, S.R. KVS EKODIVIZE A.S. REMARKPLAST S.R.O. 

AGRA GROUP A.S. DR.MÜLLER PHARMA 
S.R.O. 

LACHEMA,S.R.O. REICHHOLD CZ S.R.O. 

AGROBIO OPAVA S.R.O. DRUCHEMA DRUŢSTV. 

PRO CHEM. V. 
LACH‐NER, S.R.O. ROKOSPOL,A.S. 

AGROETANOL TTD, A.S. DRUTEP LANKWITZER ČR, S.R.O. RYOR A.S. 

AGROPODNIK,A.S. Jihlava DŮBRAVA,DRUŢ. LEAR,A.S. S.P.T.,S.R.O. 

AKZO NOBEL COATINGS CZ, 

A.S. 

DUKOL OSTRAVA, S.R.O.  LIFOCOLOR,S.R.O. SAGRAS A.S. 

ALBO SCHLENK,S.R.O. EGO 93, S.R.O. LINASA CZ S.R.O. SALVETE 1990,A.S. 

ALPA A.S. EKOLAK,S.R.O. LINDE GAS A.S. SARTOMER CZ., S.R.O. 

ALTERMED CORPORATION 

A.S. 

EKOPOWDER, S.R.O.  LINDE SOKOLOVSKÁ 

S.R.O. 
SD‐HUMATEX, A.S. 

ANIVEC ECO, S.R.O. EKOSTYREN S.R.O.  LINDE VÍTKOVICE A. S. SERVIS LES, S.R.O. 

                                                 
54EHP. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 340/2008 ze dne 16.dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro 

chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek (REACH). In Úřední věstník Evropské unie. 2008, L 107, s. 25. 



70 

 

AROCO, S.R.O. ENASPOL, S.R.O. LITOLAB S.R.O. SEVEROCHEMA 

AROMA PRAHA, A.S. EPISPOL, A.S. LOGIT, S.R.O. SHADOWS‐ŠEDIVEC, 
S.R.O. 

AROMATICA CZ, S.R.O. EURO SUPPORT 

MANUFACTURING 
CZECHIA, S.R.O.  

LOVELA, S.R.O. SCHWAN COSMETICS 

CR S.R.O. 

ARSIL CRYSTAL, A.S. EURONA S.R.O. LOVOCHEMIE, A.S. SIAD CZECH, S.R.O. 

ASHLAND‐SÜDCH.CZ, S.R.O. EVERSTAR S.R.O.  LUČEBNÍ ZÁVODY 

DRASLOVKA, A.S. 

SIGA,A.S. 

ASTRID COSMETICS, A.S. EXPLOSIA A.S. LUČEBNÍ 
ZÁVODY,A.S.,KOLÍN 

SILON S.R.O. 

ATOTECH CZ, A.S. EXTRAPLAST,S.R.O. LYBAR,A.S. SINCOLOR, A.S.  

AUSTIN DETONATOR S.R.O. FALTUS M.RAFINERIE A.S. SPOFADENTAL A.S. 

AUSTIS,A.S. FARMAK, A.S.  M+H, MÍČA A 

HARAŠ.PRAHA 

SPOLEK PRO 

CHEMICKOU A HUTNÍ 
VÝROBU, A.S. 

AVEFLOR, A.S. FEASTCHEMIE, S.R.O. MACCO 

ORGANIQUES,S.R.O. 

SPOLANA A.S. 

BALAK, A.S. FLEXFILL, S.R.O. MCBRIDE CZECH, A.S. SPOLPHARMA, S.R.O. 

BÁRTA A CIHLÁŘ, S.R.O. FOMA BOHEMIA S.R.O. MEDIUM 
INTERNATIONAL, S.R.O. 

STACHEMA KOLÍN, 
S.R.O. 

BAVY A LAKY HOSTIVAŘ, 

A.S. 

FOSFA, A.S. MEFRIT SRO,MĚLNÍK STATESTRONG, S.R.O.  

BARVY TEBAS,SRO,PHA GABRIEL, S.R.O. MG ODRA GAS,SPOL.S 

R.O. 

STAVEBNÍ CHEMIE 

SLANÝ A.S. 

BARVY A LAKY TELURIA, 
S.R.O. 

GLANZSTOFF BOHEMIA 
S.R.O. 

MICROCELL,S.R.O. STOMIX S.R.O.  

BENASONET, S.R.O. GLAZURA, S.R.O. MIKA A.S. STYL, DRUŢSTVO 

CHEM.VYR. 

BIOFERM‐LIHOVAR, A.S. GLOBAL 

TUNGSTEN&POWDERS 

S.R.O. 

MISSIVA, S.R.O. STZ A.S. 

BIONA JERSÍN, S.R.O. GLYCONA S.R.O. MISTRAL PAINTS,S.R.O. SWALLOWFIELD S.R.O. 

BIOPREPARÁTY, S.R.O. GRAPHITE TÝN, S.R.O. MOMENTIVE 
SPECIALTY 

CHEMICALS, A.S. 

SYNTHESIA, A.S.  

BKP GROUP, A.S. H.A.KOVOCHEM, S.R.O. MOR.LIHOVAR KOJETÍN 
A.S 

SYNTHON, S.R.O. 

BOCHEMIE A.S. HABRINOL DĚČÍN, S.R.O. MORAPRIM,S.R.O. SYNTHOS,A.S. 

BORSODCHEM MCHZ, S.R.O. HAHL FILAMENTS,S.R.O.  MORÁVIA‐CHEM, S.R.O. ŠORM,KOSTELEC NAD 

LABEM  

BOTANICUS S.R.O. HEKRA OPAVA, S.R.O.  MPD PLUS S.R.O. ŠVEC, PRAHA 6  
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BUILDING PLAST S.R.O. HET, S.R.O. NÁTĚROVÉ HMOTY 
S.R.O. 

TANEX 
VLADISLAV,A.S.  

BÜTTNER, S.R.O. HEXION SPECIALTY 

CHEMICALS, A.S. 

NERAAGRO, S.R.O. TELURIA,S R.O. 

COLGATE - PALMOLIVE ČR 

S.R.O. 

HLUBNA CEM.VÝR.DR. NIPPON KAYAKU 

CZ,S.R.O. 

TOMEX, S.R.O. 

COLOR SPECTRUM, A.S. HOECHST‐BIOT., S.R.O. NOBILIS TILIA S.R.O. TOMIL S.R.O. 

COLORLAK, A.S. HÜTTENES‐ALBERTUS,S.R.
O  

NORBROOK,S.R.O. TREVOS KOŠ. S.R.O. 

COLORWEST, S.R.O. CHEMCOSMETIC SERVICE  OLEOCHEM,A.S. TRIGA,S.R.O. 

CORMEN, S.R.O. CHEMIKO, A.S. OVERLACK, S.R.O. UNION COSMETIC 

S.R.O. 

COSMETICS ATOK 
INTERNATIONAL S.R.O. 

CHEMOTEX A.S.  PACIFIC DIR, S.R.O. UNIPETROL RPA, S.R.O. 

COVIDIEN AG, o.s. CHEPORT, S.R.O. PAPIRNA,ZIDLOCHOVIC

E 

VALTECH TORS,A.S. 

CPN S.R.O. CHOPA S.R.O PLIVA‐LACHEMA A.S. VAMAFIL,S.R.O. 

CS CABOT, S.R.O. INDET SAFETY, A.S. PLP, A.S. VELVANA, A.S. 

D PLAST‐EFTEC A.S. JACKON ČR, S.R.O. PRAGOCHEMA, S.R.O. VELVARSKÁ 

CHEMICKÁ A.S 

DENAS COLOR A.S. JEES, S.R.O. PRECHEZA A.S. VŘÍDLO,V.D. 

DERMACOL,A.S. JEYES SRO,PHA  PRIMALEX A.S. VODNÍ SKLO, A.S. 

DETECHA,CHEM.VÝR.DRUŢS

T 

JOTUN POWDER 

COATINGS (CZ) A.S. 

PROCTER & GAMBLE - 

RAKONA, S.R.O 
WACKER‐CHEMIE,S.R.

O. 

DEZA, A.S. KAYSER, S.R.O. PRODEX,S.S R.O. ZENIT, S.R.O. 

DF PARTNER S.R.O. KEMIFLOC A.S. PROPS, S.R.O. ZIMČÍK, SKAŠTICE 
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