
 

 

 

Váš partner v profesním rozvoji 

VÁS ZVOU NA SEMINÁŘ 

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK  
(novinky v legislativě, povinnosti při nakládání)  

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
(včetně expozičních scénářů) 

 BIOCIDY 
(základní povinnosti) 

   

Hradec Králové, úterý 20. září 2016 

Kongresové centrum ALDIS  

Účelem semináře je navázat na minulé semináře, které byly věnovány klasifikaci látek a směsí podle 

DPD a převodu do CLP.   

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v legislativě EU i ČR.  

Budou probrána nejdůležitější úskalí, která vyplývají z nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a nařízení 

1907/2006/EC (nařízení REACH), zákona 258/2000 Sb. a zákoníku práce (a další legislativy z něj 

vyplývající). 

Výklad bude zaměřen na povinnosti při praktickém použití, stanoviska ECHA . Podrobně bude rovněž 

pojednáno   o bezpečnostním listu, bude podána základní informace o biocidech.  

Pokud zašlete včas Váš problém (příklad), který potřebujete vyřešit, bude na semináři zodpovězen 

(vyřešen). Bude ale věnován dostatečný prostor i dotazům přímo s pléna. 

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  

 začátečníky navede na správnou cestu, pokročilým urovná a doplní znalosti 



MEDIÁLNÍ PARTNER AKCE 

 

 

Váš partner v profesním rozvoji 

PROGRAM SEMINÁŘE 

„MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK - BEZPEČNOSTNÍ LIST 
- BIOCIDY“ 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Jan Martynek  
 expert na management chemických látek při SCHP 

Ing. Hana Krejsová 
- dlouholetá členka týmu "chemické látky" ve VÚOS a.s., nyní expert na volné noze 

 

Hradec Králové, úterý 20. září 2016, Kongresové centrum ALDIS  

8:00 - 9:00 Registrace účastníků 

 

 

9:00 - 10:30 

AKTUÁLNĚ Z CLP A REACH  

NOVINKY V LEGISLATIVĚ, POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ 

10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení 

10:45 - 12:00 MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK 

NOVINKY V LEGISLATIVĚ, POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ 

12:00 - 12:45 Přestávka na oběd 

12:45 - 15:15 BEZPEČNOSTNÍ LIST  

EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE 

BIOCIDY (ZÁKLADNÍ POVINNOSTI) 

15:15 - 15:30 DISKUZE 

15:30 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 do 15. září 2016 na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 

 

mailto:info@uzitecneseminare.cz

