
 

 

Váš partner v profesním rozvoji 

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) 
včetně novelizace a související legislativy EU 

PRAXE A KONTROLA 
(NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) 

 

 

   
 

 

 

Hradec Králové, čtvrtek 29. května 2014 

Hotel Tereziánský dvůr 

Účelem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které vyplývají z chemické legislativy (zákona č. 350/2011 Sb. 

a souvisejících předpisů EU - nařízení REACH, nařízení CLP a nařízení o detergentech) s důrazem na novinky 

v chemické legislativě, na praktické příklady a na oblasti problematické z hlediska kontrolních orgánů. 

V prvé části bude seminář zaměřen na obecné povinnosti vyplývající z chemického zákona (klasifikace, balení, 

označování) a nařízení REACH (zejm. registrace látek, omezení látek, povinnosti dodavatelů předmětů, vztah 

nařízení REACH k odpadům a k výrobkům z odpadů).  

Očekávaná novela chemického zákona přinese zásadní změny zejména v povinnostech uživatelů chemických látek. 

Bude vysvětlen systém a výsledky kontrol chemické legislativy v ČR a harmonizace kontrol na úrovni EU. 

V druhé části bude seminář zaměřen na bezpečnostní listy (jejich formát, jaké jsou s ním spojeny povinnosti, včetně 

praktických ukázek) a na nový systém klasifikace a označování směsí podle nařízení CLP, který je již povinný pro 

chemické látky a pro chemické směsi bude povinný od roku 2015. 

Seminář je určen pro: 

 výrobce a dovozce chemických látek a směsí, firmy distribuující chemické látky a směsi  

 uživatele chemických látek, podnikové ekology, firmy působící v oblasti nakládání s chemickými látkami 

 pro pracovníky orgánů veřejné správy  



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

 

Váš partner v profesním rozvoji 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) 

včetně novelizace a související legislativy EU – PRAXE A KONTROLA“ 

Hradec Králové, čtvrtek 29. května 2014 

Hotel Tereziánský dvůr 

8:30 - 9:00 Registrace účastníků 

9:00 - 10:30 RNDr. Oldřich Jarolím - Česká inspekce životního prostředí, ředitelství  
- odbor odpadového hospodářství, agenda chemických látek 

CHEMICKÝ ZÁKON - KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ, BALENÍ A OZNAMOVÁNÍ SMĚSÍ  

NOVELA CHEMICKÉHO ZÁKONA  

NAŘÍZENÍ REACH Č. 1907/2006 (KROMĚ BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ) 

10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení 

10:45 - 12:00 NAŘÍZENÍ O DETERGETECH Č. 648/2004  

KONTROLY V OBLASTI CHEMICKÉ LEGISLATIVYV ČR A EU  

12:00 - 12:45 Přestávka na oběd 

12:45 - 15:45 

 
Ing. Jan Martynek – expert na management chemických látek při SCHP 

CLP (POVINNOSTI, KLASIFIKACE, VAZBA NA GHS) 

BEZPEČNOSTNÍ LIST (FORMÁT, POVINNOSTI, TERMÍNY, UKÁZKA) 

SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI  

15:45 - 16:00 DISKUZE 

16:00 Ukončení semináře  

                               

Podle potřeby budou zařazovány krátké přestávky na občerstvení. 

 

Samozřejmou součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. 

 

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, 

 je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
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