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Seminář
Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při
nakládání s chem. látkami
11. 4. 2013 - Praha
Hlavní témata semináře:
 povinnosti bežného podniku v oblasti chemickáých látek a směsí
 povinnosti v oblasti BOZP se zaměřením na chem. látky
 expoziční scénaře použití chem. látek
Termín: 11. 4. 2013 - Praha
Určeno pro:
Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti chemických látek a přípravků se
zaměřením na bezpečnost práce. Určeno výrobce, dovozce, následné uživatele, uživatele i
distributory a další zájemce o tuto problematiku.
Program:









legislativa v oblasti BOZP
povinná dokumentace při práci s CHLS
písemná pravidla pro CHLS, sestavení, vztah k CLP
značení CHLS (náhradní obaly, zařízení...)
školení pracovníků (rozsahy, způsobilosti, intervaly)
bezpečnost práce při nakládání s CHLS
povinnosti uživatelů, následných uživatelů, distributorů CHLS
expoziční scénáře

Lektor: Ing. Hana Krejsová - Výzkumný ústav organických syntéz
Místo konání:
PRAHA: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1
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61
V Y HLÁ ŠK A
ze dne 6. března 2013
o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích,
které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37
odst. 2 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách
a chemických směsích (chemický zákon), k provedení
§ 22 odst. 6 chemického zákona:

b) z jiného členského státu Evropské unie poprvé
uváděných na trh na území České republiky distributory.
§2

§1

Rozsah informací

Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví rozsah informací poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví o:

(1) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. a) se stanoví v části
první přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(2) Rozsah informací poskytovaných o nebezpečných směsích podle § 1 odst. 1 písm. b) se stanoví
v části druhé přílohy č. 1 k této vyhlášce.

a) chemických směsích, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (dále jen „nebezpečné
směsi“), poprvé uváděných na trh Evropské unie
na území České republiky dovozci a následnými
uživateli,

(3) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. a) se stanoví v části první
přílohy č. 2 k této vyhlášce.

b) nebezpečných směsích z jiného členského státu
Evropské unie poprvé uváděných na trh na území
České republiky dodavateli.

(4) Rozsah informací poskytovaných o detergentech podle § 1 odst. 2 písm. b) se stanoví v části druhé
přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Tato vyhláška dále stanoví rozsah informací
poskytovaných v elektronické podobě Ministerstvu
zdravotnictví o detergentech:

Účinnost

a) poprvé uváděných na trh Evropské unie na území
České republiky výrobci,

§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března
2013.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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– Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o.,
Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1:
NEOLUXOR, Na Poříčí 25, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA,
Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.:
475 259 032, fax: 475 259 029; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

