
 
 

 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA K PREKURZORŮM VÝBUŠNIN 
(vyplňte hůlkovým písmem) 

 

O konkrétním (konkrétních) použití (použitích) prekurzorů výbušnin podléhajícího omezení podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1148. (1) 

 
Společnost: 
 
Adresa:             
 
IČ:                                                                     DIČ:     
 

Obchodní název Prekurzor CAS Koncentrace Zamýšlené použití 
Kyselina dusičná kyselina dusičná 7697-37-2 nad 3 hm. %  
Kyselina sírová kyselina sírová 7664-93-9 nad 15 hm. %  
Kyselina chromsírová kyselina sírová  nad 15 hm. %  
Peroxid vodíku peroxid vodíku 7722-84-1 nad 12 hm. %  
Nitromethan nitromethan 75-52-5 nad 16 hm. %  
Dusičnan amonný dusičnan amonný 6484-52-2 nad 16 hm. %  
Chlorečnan draselný chlorečnan draselný 3811-04-9 nad 40 hm. %  
Chloristan draselný chloristan draselný 7778-74-7 nad 40 hm. %  
Chlorečnan sodný chlorečnan sodný 7775-09-9 nad 40 hm. %  
Chloristan sodný chloristan sodný 7601-89-0 nad 40 hm. %  

 
Tímto prohlašuji, že látka nebo směs, budou použity 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. 
Zavazuji se, že objednávky tohoto zboží budou zasílat a příjem tohoto zboží v naší společnosti budou provádět pouze oprávněné 
osoby, které budou informovány o podmínkách nakládání s uvedenými prekurzory výbušnin podléhajících omezení a že každá 
změna tohoto prohlášení nebo oprávněné osoby bude firmě VERKON s.r.o. oznámena nejpozději před objednáním tohoto zboží. 
 

Jméno statutárního zástupce nebo zplnomocněného zástupce/oprávněné osoby:            Funkce: 
 
 
Doklad totožnosti (číslo OP):              Vydaný kým:                Platnost: 
 
 
Datum:                                                           Podpis:    
 

 

 

Toto prohlášení je platné po dobu jednoho roku. 
(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 (Úřední věstník L 186, 11. 7. 2019, s. 1). 
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