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

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI - NOVINKY 
 

10. 4. 2018 
 

Číslo akce:  10020097 
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. 

  
Program:  První část bude věnována posledním změnám nebo aktualizacím povinností 

při výrobě, prodeji a nakládání s chemickými látkami a směsmi jako např: 
 změny v označování zařízení a prostor s výskytem chemických látek a 

směsí 
 připravované změny v oznamování složení chemických směsí, UFI kódy 

směsí podle nařízení CLP 
 změny v oznamování chemických směsí podle zákona o chemických 

látkách a směsích 
 změny harmonizované klasifikace látek vstupujících v platnost v roce 

2018 
 další změny a aktualizace podle vývoje předpisů. 

Druhá část bude věnována osobám, které v oblasti uplatňování předpisů pro 
chemické látky a směsi začínají nebo si chtějí osvěžit základní pojmy a 
povinnosti plynoucí pro výrobce, dovozce, distributory a uživatele chemických 
látek a směsí 

 vysvětlení pojmů látka (jednosložková, vícesložková, UVCB), 
meziprodukt, směs, předmět (věc), látka či směs ve zvláštním obalu; 
nebezpečná látka, SVHC látka, povolovaná látka, omezovaná látka; 
výrobce, dovozce, distributor, následný uživatel (výrobce látky, 
výrobce směsi, koncový uživatel atd.) 

 vysvětlení povinností stanovených chemickou legislativou na příkladu 
povinností při dovozu látek a směsí (klasifikace, balení, označování, 
registrace, oznamování látek, oznamování směsí, povolování látek, 
omezování látek a směsí) 

 ukázka možných zdrojů informací, které lze získat z webových stránek 
ECHA 

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

Časový 
harmonogram: 

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

Organizační 
pokyny: 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 8. 4. 2018 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 10020097 nebo hotově v den konání akce.  
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