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Konzultační a poradenská společnost v oblasti životního prostředí pořádá  

 

SEMINÁŘ 
 

Používání a skladování chemických látek na pracovišti 

- změny v chemické legislativě a jejich vazba na další zákony ŽP 

 

Úterý 3.11.2015  Pardubice 
 
V tomto roce vstoupily v platnost další podmínky týkající se klasifikace a označování chemických 

látek/směsí a také došlo ke změnám požadavků na bezpečnostní listy. Tyto novinky se vztahují na všechny 

provozovatele, kteří nakládají s chemickými látkami/směsmi, tedy nejenom je vyrábějí, ale také používají, 

skladují, přepravují apod., bez ohledu na jejich množství. Změny se vztahují tedy i na ty, kteří používají 

chemické látky či směsi například pouze pro údržbu.  

Nová klasifikace a označování se postupně promítá i do dalších zákonů v oblasti ŽP. Mezi první, které jsou 

již těsně před vydáním ve Sbírce zákonů, patří nový zákon o prevenci závažných havárií a novela zákona o 

odpadech. Zákon o prevenci havárií stanovuje povinnost zpracování a vyhodnocení aktuálních seznamů 

skladovaných chemických látek/směsí a v návaznosti na to zpracování nových dokumentů. Novela zákona 

o odpadech přináší změny nejenom ve způsobu označování nebezpečných odpadů, které se na každém 

pracovišti určitě vyskytují. V přípravě jsou pak další novely, např. zákona o ochraně veřejného zdraví, který 

stanovuje rovněž povinnosti pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami/směsmi, mezi 

něž patří i povinnost vypracování písemných pravidel.  

Cílem semináře je seznámit Vás se všemi aktuálními a plánovanými změnami, tak abyste byli schopni sami 

zhodnotit a případně provést požadované úpravy v souladu s platnou legislativou a předejít tak případným 

postihům ze stran kontrolních orgánů. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

(9:00 – 13:30 hod) 

Přednášející: EKONOX, s.r.o. (Ing. Jiří Švachula, CSc., Ing. Jitka Hofmanová, Mgr. Barbora Ročňová) 

8:30 – 9:00  Prezence účastníků semináře 

9:00 – 13:00  Přednáškový blok 

Klasifikace a označování chemických látek/směsí, požadavky na bezpečnostní listy 
dle Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení EU 830/2015 

Nový zákon o prevenci závažných havárií 

Aktuální a připravovaná legislativa v oblasti ŽP v návaznosti na chemickou legislativu 

13:00 – 13:30  Diskuze, ukončení semináře 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
SEMINÁŘ: Používání a skladování chemických látek na pracovišti 

Informace o účastníkovi 

Název společnosti:  

Adresa sídla:  

IČ/DIČ:  

Jméno účastníka:  

Tel:  

E-mail:  

Účastnický poplatek 

Vložné, pracovní materiály, 
drobné občerstvení 

1 694 Kč, včetně DPH (1 400 Kč + 21% DPH) 

Č.ú. plátce   

Č.ú. příjemce 100155720/0300   

Datum uhrazení poplatku:  

 

Razítko, podpis 

 

 

Daňový doklad Vám bude předán před zahájením semináře. Tato přihláška je pro účastníka závazná. Při neúčasti nelze vložné 
vrátit. Za přihlášeného účastníka může být vyslán náhradník. 
 

Všichni účastníci semináře získají Osvědčení o jeho absolvování. 

 

V případě Vašeho zájmu zašlete řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením o platbě poplatku nejpozději do 

5 dnů před konáním semináře na adresu:  

EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02  Pardubice 

nebo na e-mail:  ekonox@ekonox.cz  

 
Kontaktní osoba:  Ing. Šárka Kratochvilová,  

Tel.: 466 400 539, 724 355 307 

 
Místo konání:      Hotel Labe 

                              Masarykovo náměstí 2633 

530 02 Pardubice 

  GPS 50.0372681N, 15.7677486E 

 

Mediální partneři: 
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