
Objevte

V tomto stručném průvodci naleznete užitečné informace, 
které vám pomohou seznámit se s nástrojem REACH-IT a udělat 

si o něm základní představu.



K veškerým informacím v systému REACH-IT se snadno dostanete z domovské stránky. 



Domovská stránka

V závislosti na typu dokumentace existují tři způsoby,
jak agentuře ECHA předložit dokumentaci:

• nahrát dokumentaci IUCLID,

• připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT,

• použít webový formulář.

Tato tlačítka použijte v případě, že již víte, jaký typ
dokumentace chcete předložit.
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Kliknutím na Upload a IUCLID dossier (Nahrát
dokumentaci IUCLID) se dostanete přímo na první krok
kteréhokoli z průvodců předložením.

Nezapomeňte, že před zahájením předložení musíte svou
dokumentaci připravit v nástroji IUCLID.



Nahrát dokumentaci IUCLID

Po kliknutí na kterýkoli typ dokumentace se vám zobrazí
více informací nebo budete moci rovnou zahájit postup
předložení.



Nahrát dokumentaci IUCLID

Průvodce předložením vás provede jednotlivými kroky
postupu nahrávání dokumentace IUCLID. U každého
kroku si přečtěte kontrolní seznam vpravo, abyste se
ujistili, že máte všechny požadované informace a můžete
přistoupit k dalšímu kroku.
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Po kliknutí na odkaz Prepare online in REACH-IT
(Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT)
můžete připravit on-line dokumentace IUCLID pro:

• oznámení klasifikace a označení nebo

• registrační dokumentace pro členy společného
předložení.

Tato možnost je vhodná zejména pro ty, kteří pracují
s nástrojem IUCLID poprvé.



Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT

Po kliknutí na tlačítka některých akcí se objeví modré
dialogové okno s upozorněním.

Než začnete svou dokumentaci IUCLID pro oznámení
klasifikace a označení připravovat on-line, přečtěte si
zprávu v modrém dialogovém okně, abyste si ověřili, že
máte požadované informace a můžete přistoupit
k dalšímu kroku.



Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT

Kontaktní 
údaje hlavního 

žadatele o 
registraci

Jste-li členem společného předložení, musíte začít
vyhledáním svého společného předložení v systému
REACH-IT, abyste mohli předložit svou on-line
dokumentaci člena společného předložení.



Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT

Jakmile naleznete své společné předložení, klikněte na Create
and submit online (Vytvořit a předložit on-line).

Pečlivě si přečtěte modré dialogové okno s upozorněním,
abyste mohli přistoupit k vytvoření registrační dokumentace
člena společného předložení.



Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT

Po potvrzení sdělení v modrém dialogovém okně budete
přesměrováni na stránku pro vytvoření dokumentace on-
line.



Připravit dokumentaci on-line v systému REACH-IT

Průvodce obsahující integrované pokyny vás provede
jednotlivými kroky přípravy dokumentace:
• přečtěte si informační pole, abyste zjistili, co je

zapotřebí pro jednotlivé kroky,
• u některých polí se poté, co na ně najedete myší,

objeví podpůrné texty,
• v průběhu používání průvodce vám budou pomáhat

sdělení upozorňující na chybějící nebo nesprávné
informace,

• máte-li jakékoli otázky, klikněte na ikony podpory
v pravém horním rohu stránky.
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Kliknutím na Webform applications (Žádosti
předkládané pomocí webového formuláře)
můžete podat:

• žádosti o alternativní chemický název,

• zprávy následného uživatele – povolení,

• zprávy následného uživatele – registrace a

• oznámení látek obsažených v předmětech.
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Kliknutím na kterékoli z tlačítek Tasks (Úkoly)
zobrazíte úkoly přidělené vaší společnosti.

Nezapomeňte, že úkoly vyžadují, abyste ve
stanovené lhůtě provedli určitou činnost.
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Kliknutím na New (Nové) a Close to deadline
(Blížící se konec lhůty) zobrazíte úkoly, které od
vás naléhavě vyžadují vykonání určité činnosti.
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Kliknutím na Passed deadline (Po lhůtě)
zobrazíte úkoly, které nebyly ve stanovené
lhůtě provedeny. Přečtěte si informace o úkolu
a ověřte, zda úkol nevyžaduje nějaké další
kroky.
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Chcete-li zkontrolovat postupy týkající se
konkrétní látky, klikněte na kterékoli z tlačítek
Substances (Látky).
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Kliknutím na My favourites (Oblíbené) zobrazíte
látky, které jste si označili jako oblíbené.

Pokud jste si dosud žádné látky jako oblíbené
neoznačili, můžete tak učinit na stránce
věnované látkám.

Oblíbené látky jsou specifické pro konkrétního
uživatele, tj. různí uživatelé mohou mít různé
oblíbené látky.
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Kliknutím na In progress submissions
(Rozpracovaná předložení) nebo Failed
submission (Neúspěšné předložení) zobrazíte
příslušné látky.
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Pro zobrazení nebo vyhledání konkrétní zprávy 
zaslané vaší společnosti klikněte na Messages
(Zprávy). 
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Vyberte společnost, jejímž jménem chcete 
pracovat. 

Rozbalovací nabídka je k dispozici pouze 
v případě, že jste v roli uživatele pro více než 
jednu společnost.

Velikost společnosti se zobrazí pouze v případě, 
že jste svou společnost označili jako 
mikropodnik, malý podnik nebo střední podnik.
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Zde klikněte pro zobrazení všech funkcí
dostupných v systému REACH-IT.

Tato nabídka je velmi užitečná, pokud se chcete
v rychlosti podívat na všechny možnosti
v systému REACH-IT nebo pokud chcete rychle
přejít na jinou stránku.



Určete velikost své společnosti 

Systém REACH-IT vám pomůže určit velikost vaší
společnosti.

Po kliknutí na možnost Company size (Velikost společnosti)
v nabídce můžete:

- zobrazit historii velikosti vaší společnosti,
- aktualizovat velikost vaší společnosti,
- zobrazit či aktualizovat kontaktní osobu a
- zobrazit nebo přiložit písemné doklady.

Možná se budete muset na stránce posunout, abyste nalezli
oddíl s písemnými doklady.



Určete velikost své společnosti 

Systém REACH-IT vám pomůže určit velikost
vaší společnosti.

Pečlivě si přečtěte dostupné informace.
V případě jakýchkoli dalších otázek použijte
ikonu podpory v pravém horním rohu stránky.



Nastavení e-mailových oznámení

Chcete-li dostávat každodenní upozornění ze
systému REACH-IT na určitý e-mailový účet,
uveďte svůj e-mail v Email notification settings
(Nastavení e-mailových oznámení).



Stránky s nápovědou

V systému REACH-IT jsou k dispozici ikony
podpory, které zobrazují důležité informace.
Vztahují se ke konkrétním stránkám aplikace.

Máte-li při orientaci v systému REACH-IT
jakékoli otázky, klikněte na ikonu podpory.



Vyhledávání

Kliknutím na ikonu Advanced
search (Pokročilé vyhledávání)
se dostanete na stránku pro
pokročilé vyhledávání, kde
můžete vybírat z nabízených
témat vyhledávání.

Pole Quick search by number (Rychlé
vyhledávání podle čísla) použijte tak, že zadáte
kritérium, které hledáte: číslo podání,
referenční číslo, číslo ES nebo CAS nebo číslo
faktury či číslo sdělení.



Pokročilé vyhledávání

Vyhledávejte přímo ze souboru témat, abyste
nalezli informace, které v systému REACH-IT
hledáte.



Pokročilé vyhledávání

Tlačítka s nápovědou k danému tématu
zobrazují užitečné informace. K zobrazení
příslušných popisů na tato tlačítka klikněte.

K nalezení informací souvisejících
s tématem, které hledáte, použijte
dostupné filtry a kritéria vyhledávání.

V závislosti na tom, která políčka
zaškrtnete, se zobrazí různé
výsledky vyhledávání.



Obecné možnosti zobrazení

Po zadání kritérií vyhledávání klikněte na
Search (Vyhledat).

Pokud nenaleznete to, co hledáte, zkuste použít
jiná kritéria vyhledávání a znovu klikněte na
Search (Vyhledat).

Výsledky můžete uspořádat 
kliknutím na dostupné ikony šipek. 

Výsledky vašeho vyhledávání se 
zobrazí v tabulce níže. 



Obecné možnosti zobrazení

Kliknutím na ikonu šipky se dané 
pole rozbalí a zobrazí se další 
informace.



Obecné možnosti zobrazení

Opětovným kliknutím na 
ikonu šipky se rozbalené 
pole skryje.

Kliknutím na modré tlačítko se 
dostanete na příslušnou stránku. 



Obecné možnosti zobrazení

Po kliknutí na oranžové tlačítko činnosti budete 
moci uvedenou činnost provést.

Přečtěte si dostupnou nápovědu,
pokud máte jakékoli otázky týkající
se stránky, na které se nacházíte.



Obecné možnosti zobrazení

Chcete-li přejít na jinou stránku, klikněte na 
možnost Menu (Nabídka). V nabídce naleznete 
všechny informace, ke kterým máte v systému 
REACH-IT přístup.

Možná se budete muset posunout na konec 
stránky nebo kliknout na ikony šipek, aby se 
rozbalila pole s dalšími informacemi.



Podpora

Máte-li jakékoli otázky, prostudujte si 
databázi agentury ECHA obsahující 
(FAQ) (Časté otázky) nebo požádejte 
o pomoc prostřednictvím odkazu 
Contact ECHA Helpdesk (Obrátit se 
na kontaktní místo agentury ECHA).

Kliknutím na logo agentury ECHA 
se dostanete na domovskou 
stránku agentury, kde naleznete 
další informace.



Děkuji za pozornost!

Přihlaste se k odběru našich novinek na adrese
echa.Europa.eu/subscribe

Sledujte nás na Twitteru:
@EU_ECHA

Sledujte nás na Facebooku:
facebook.com/EUECHA
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