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PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 

o konkrétním (konkrétních) použití (použitích) prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení 

 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 (1) 

 

(prosíme vyplňte hůlkovým písmem)   

 

Společnost (zmocnitel): 

…………………………………………………………………………………… 

Adresa:    ………………………………….……………………………………. 

IČ, DIČ:  …………………………………. 

Společnost je podle definice v nařízení považována za (nehodící se škrtněte): 

Distributor / Konečný uživatel 

Oblast obchodní činnost/podnikání/profese/živnost: 

……………………………………………………………………………………. 

Jméno, funkce statutárního orgánu: 

……………………………………………………………………………………. 

anebo 

Jméno, funkce osoby oprávněné k podpisu prohlášení a nákupu zboží na základě plné moci od 

statutárního orgánu společnosti (kopii plné moci přiložte k prohlášení): 

……………………………………………………………………………………. 

Doklad totožnosti (číslo, vydávající orgán, platnost) osoby činící prohlášení (přiložte kopii dokladu, pro 

provedení ověření totožnosti, jedná se o oprávněný zájem dle legislativy GDPR (EU 2016/679), s kopií dokladu 

nebude dále nakládáno, musí být však provedeno ověření zde uvedených údajů): 

……………………………………………………………………………………. 

Omezení prodeje platí pro všechny výrobky obsahující následující prekurzory výbušnin (jednotlivě i ve 

směsích) v koncentraci vyšší, než je uvedená mezní hodnota: 

http://www.analytika.net/
mailto:sales@analytika.net
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN#ntr1-L_2019186CS.01002001-E0001
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Prekurzor výbušnin 

podléhající omezení 
CAS číslo 

Koncentrace 
(v hmotnostních 

%) 

Zamýšlené použití 
(detailní popis výlučného použití výrobku,  

nestačí např. k laboratornímu použití,  

distributor uvede „další prodej“) 

Kyselina dusičná 
Včetně kalibračních 

roztoků obsahující 

HNO3 

7697-37-2 nad 3 

 

 

 

 

 

Peroxid vodíku 7722-84-1 nad 12 

 

 

 

 

Kyselina sírová 7664-93-9 nad 15 

 

 

 

 

Nitromethan 75-52-5 nad 16 

 

 

 

Dusičnan amonný 6484-52-2 nad 16 

 

 

 

Chlorečnan draselný 3811-04-9 nad 40 

 

 

 

Chloristan draselný 7778-74-7 nad 40 

 

 

 

Chlorečnan sodný 7775-09-9 nad 40 

 

 

 

Chloristan sodný 7601-89-0 nad 40 

 

 

 

Tímto prohlašuji, že výrobek (látka nebo směs), obsahující výše uvedené prekurzory výbušnin podléhající 

omezení, bude použit pouze k uvedenému účelu, který je v každém případě oprávněný, a bude prodán či dodán 

jinému zákazníkovi pouze tehdy, pokud tato osoba učiní podobné prohlášení o použití respektující omezení 

stanovená Nařízením (EU) 2019/1148 pro zpřístupňování osobám z řad široké veřejnosti. 

Svým podpisem stvrzuji, že osoby, které nakupují tento výrobek nebo jej přijímají jménem výše uvedené 

společnosti, jsou skutečně oprávněné zastupovat uvedenou společnost při těchto specifických úkonech. Tyto 

osoby byly seznámeny s podmínkami nakládání s uvedenými prekurzory výbušnin podléhajících omezení. 

Každá změna tohoto prohlášení nebo oprávněné osoby bude oznámena nejpozději před objednáním tohoto 

výrobku. 

 

http://www.analytika.net/
mailto:sales@analytika.net
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Toto prohlášení má platnost jeden rok od data. 

 

_____________________________________ 

Jméno, příjmení, funkce, podpis, datum 

osoby činící prohlášení 

 

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na 

trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, 

s. 1). 

http://www.analytika.net/
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