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

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY  
V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ 

 

8. 11. 2018 
 

Číslo akce:  10020117 
Místo konání:   Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce:  Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace:  Bc. 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:   Změny, které se připravují od roku 2020 v oznamování složení a 

nebezpečnosti směsí (UFI kódy, jednotný oznamovací formát, Evropský 
kategorizační systém výrobků, oznamovací platforma) 

 Podmínky, které by měly plnit prodejci chemikálií v e-shopech a při 
dálkovém prodeji 

 Povinnosti, které musí být plněny při prodeji prekurzorů výbušnin a jaké 
budou hlavní prvky připravovaných změn v této oblasti 

 Podmínky, za jakých je možné uvádět na trh a používat SVHC  látky a 
povolované látky (zařazené do Přílohy XIV), včetně připravovaných změn 
vyplývajících ze změn v odpadové legislativě 

 Platné povinnosti při uvádění na trh a používání chemický látek, které již 
byly registrovány  

 Aktualizace Přílohy XVI k nařízení CLP o názvy chemických látek 
v národních jazycích (látky zapsané v Příloze XVI by měly být označovány 
na obalech názvy podle této Přílohy) 

 Povinnosti vycházející z nařízení REACH a CLP, které se musí plnit: 
- při výrobě, dovozu a používání chemických látek a směsí  
- při registraci chemických látek podle nařízení REACH (jak postupovat u 

předregistrovaných a nepředregistrovaných látek) 
 
 

Časový 
harmonogram: 

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

Organizační 
pokyny: 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 6. 11. 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 10020117 nebo hotově v den konání akce.  
 

 

DŮM TECHNIKY PARDUBICE spol. s r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice, tel: 466 611 995, fax: 466 612 100, e-mail: dtpce@dtpce.cz,  www.dtpce.cz  


