
 

 

 

Váš partner v profesním rozvoji 

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) 
včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. 

(A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) 

 PRAXE A KONTROLA 
 

 

 

   
 

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 (aktuální novelizace zákonem č. 61/2014 Sb.), 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 ZÁKONEM Č. 61/2014 SB. 

(A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) 

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. 
 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
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         ORGANIZAČNÍ POKYNY 

1. Seminář se koná ve čtvrtek dne 29. května 2014 v  Hotelu Tereziánský dvůr (Jana Koziny 336/4,  

500 03 Hradec Králové). 
GPS souřadnice Hotelu Tereziánský dvůr: 50°12'28.503"N   15°50'6.245"E 

 

2. Registrace účastníků od 8:30 hod. do 9:00 hod., začátek odborného programu v 9:00 hod., 
předpokládaný konec v 16:00 hod. 
 

3. Doprava MHD (do výstupní stanice Komenského): trolejbus číslo 2 od vlakového nádraží 

i autobusového terminálu. Linka 2 jezdí v cca 10 minutových intervalech, cesta trvá asi 12 minut. Hotel 

stojí za budovou Střední zdravotnické školy. 

 

4. Parkování zdarma na hotelovém parkovišti, vjíždí se z obou postranních ulic (Balbínova nebo 

Plácelova), vrata pro vjezd se automaticky otevřou po přiblížení se autem těsně k nim.  

 

5. Účast na semináři objednejte elektronicky vyplněním on-line závazné přihlášky na adrese: 

www.uzitecneseminare.cz a to do 22. 05. 2014. Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi 

zadané emaily, včetně podkladů pro platbu. 

6. Vložné na akci činí 1 430,- Kč bez DPH 21 % (1 730,- Kč včetně DPH). Stravné na akci (oběd - pokud si 
jej objednáte) je pro účastníky semináře zajištěno v hotelové restauraci (polévka, hlavní chod, 
zákusek) v ceně 99 Kč bez DPH 21% (120,- Kč včetně DPH). 

 

 

 

 

7. Vložné, případně stravné, laskavě uhraďte do 22. 05. 2014 
na číslo účtu 670100–2209754179/6210 u mBANK, variabilní symbol 140529. 
Naše DIČ: CZ6058051318, IČ: 75129051 
Jsme plátci DPH.  Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno účastníka. 
Zálohovou fakturu vystavíme na vyžádání. Platba je možná i v hotovosti u registrace. 

8. V ceně vložného jsou zahrnuty pracovní materiály a drobné občerstvení během semináře 
(kromě oběda). 

9. Daňový doklad obdrží účastníci na základě řádně vyplněné přihlášky u registrace.  

10. Odesláním podepsané přihlášky účastník i vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a 
cenami. 

Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně nebo elektronicky, a to tak, aby storno bylo organizátorům 
doručeno nejpozději do 22. 05. 2014. Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce 
nezúčastní, vložné nevracíme a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat.  

Vyslání náhradníka je možné. 

Platba Cena bez DPH DPH 21% 
Cena s DPH celkem 

k úhradě 

Vložné Kč 1 430 300 1 730 

Stravné (oběd) Kč 99 21 120 

Celkem Kč 1 529  321  1 850  

http://www.uzitecneseminare.cz/
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 

„CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) VČETNĚ NOVELIZACE ZÁKONEM Č. 61/2014 SB. 

(A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA“ 
Hradec Králové, čtvrtek 29. května 2014, Hotel Tereziánský dvůr 

Přihlášku laskavě odešlete do 22. 05. 2014 na některý z níže uvedených kontaktů: 

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, Hana Šimánková, Vlčkovická 78/11, 500 04 Hradec Králové  e-mail: info@uzitecneseminare.cz 

nebo ji můžete elektronicky odeslat on-line přihláškou na adrese: www.uzitecneseminare.cz 

Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily.  

Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou (*). 

Účastník:   

Titul, jméno a příjmení (*):    

Telefon (*):    

Email (*):    

Fakturační údaje: 

Firma / vysílající organizace (*):    

Ulice, číslo (*):    

PSČ a město (*):     

Číslo účtu plátce (*):    

IČ (DIČ) (*):    

Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka 

Kontaktní osoba:    

Telefon:    

Email:    

Objednané služby (*) označte Váš výběr: 

Vložné:    

1430,- Kč bez DPH (1730,- Kč vč. DPH)   

Stravné = oběd:    

99,- Kč bez DPH (120,- Kč vč. DPH) 

 Způsob platby (*) označte Váš výběr:    

Hotově na místě    

Převodem z účtu do 22. 05. 2014 
Na účet: 670100-2209754179/6210 
mBank, variabilní symbol 140529 

  

Poznámka: 
 

Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky 

a to do 22. 05. 2014. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání 

náhradníka je možné. Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., 

o ochraně osobních údajů. 

mailto:info@uzitecneseminare.cz
http://www.uzitecneseminare.cz/

