
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 
 

 

AKTUÁLNÍ POŽADAVKY K NAŘÍZENÍ REACH A CLP  
PRO PRŮMYSL A OBCHOD 

 

24. 10. 2017 
 

 
Číslo akce:  10020072 

Místo konání:   Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce:  Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace:  Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena:  1815,- Kč včetně DPH  

Lektor:   Ing. Oldřich Petira, CSc. 
Určeno: Seminář je určen uživatelům chemických látek a směsí v průmyslu, obchodu    

a kontrolním orgánům, úředníkům a pracovníkům odborů územně 
samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším 
zájemcům o danou problematiku. 

Anotace: Oba základní přímo působící právní předpisy pro výrobu, dovoz, distribuci        
a používání chemických látek a směsí a výrobků obsahující nebezpečné látky 
prochází průběžně změnami a doplňováním nově vydávanými nařízeními        
a výkladovými pokyny. 

Program:  Seminář bude zaměřen především na: 
 povinnosti dodavatelů a příjemců rozšířených bezpečnostních listů pro 

registrované látky 
 povinnosti distributorů a uživatelů nebezpečných chemických výrobků, 

jejichž plnění je předmětem jednoho z projektů kontrolních orgánů (ČIŽP, 
Inspekce bezpečnosti práce, Krajské hygienické stanice), probíhajících 
v letošním roce 

 upozornění na potřebu a způsob plnění dalších povinností týkajících se 
změn klasifikace, označování, registrace, oznamování, povolování              
a omezování chemických látek a směsí, jak jsou tyto povinnosti průběžně 
upřesňovány, měněny nebo doplňovány aktualizovanými nařízeními     
a pokyny k jejich plnění 

V průběhu organizovaného semináře bude vytvořen i dostatečný prostor pro 
interaktivní diskuzi k probíraným tématům nebo k individuálním dotazům 
účastníků semináře. 

Časový 
harmonogram: 

8,30 – 9,00  prezence 
9,00 - 14,00  odborný program  

Organizační 
pokyny: 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 20. 10. 2017 na adresu:  
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686 
532 27  Pardubice 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank 
Pardubice, variabilní symbol 10020072 nebo hotově v den konání akce.  
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