
3. Kurz CHELEPO
Dovolte, abychom Vás pozvali na  odborný vzdělávací kurz Chemické legislativy pro průmysl a  obchod dále jen 
„CHELEPO“. Tento kurz je tematicky zaměřený na práva a povinnosti při výrobě, dovozu, distribuci, nakládání nebo 
skladování chemických látek a směsí, rovněž také biocidních přípravků. Lektory kurzu jsou renomovaní odborníci 
s mnohaletou praxí v oboru. 

Kurz je určen pro podnikové ekology, specialisty REACH, pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické 
osoby podnikající, které nakládají s chemickými látkami i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ale 
i pro začátečníky, kteří se s danou problematikou teprve seznamují. Účelem kurzu je poskytnout účastníkům ucelený 
pohled do problematiky a prohloubení jejich znalostí v dané oblasti. 

Kurz je možné zařadit do  rámce vzdělávání odborně způsobilých osob podle nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH, 
Příloha II, část A, odst. 0.2.3. Účastníkům kurzu bude předáno „Osvědčení o absolvování kurzu“

Těšíme se na setkání s Vámi  
                             
za společnost CHEMELEONI s.r.o. 
Ing. Martina Dobšáková, Ing. Tomáš Králik 
a přednášející

9. – 10. 10. 2018 Brno, Konferenční místnost hotelu A-SPORT, Vodova 108, Brno 
16. – 17. 10. 2018 Praha, Kongresový sál hotelu Krystal, Jose Martího 407/2, Praha

 

1. DEN  
(Brno: úterý 9. října 2018, Praha: úterý 16. října 2018)
Prezence účastníků 8:00 - 9:15 hod., začátek kurzu 9:15 hod.

• Aktuality (změny v CLP atd.) 
 Ing. Oldřich Petira CSc.
• Registrace chemických látek dle nařízení REACH (jak postupovat 

po 1. 6. 2018, výstupy z registrací (expoziční scénáře))
 Ing. Lenka Lišková
• Proces povolování látek dle nařízení REACH v celém    

dodavatelském řetězci 
 Ing. Lenka Lišková
• Klasifikace nebezpečnosti směsi dle nařízení CLP – akutní 

účinky na zdraví a účinky na vodní prostředí 
 Ing. Oldřich Petira CSc.
• Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (PCN   

formát, UFI kódy, evropský katalog výrobků) 
 Ing. Radka Vokurková

19:00 Přátelské posezení

2. DEN 
(Brno: středa 10. října 2018, Praha: středa 17. října 2018)
začátek kurzu 9:00 hod.

• Biocidní přípravky a ošetřené předměty
 Ing. Oldřich Petira CSc.
• Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi  

v rámci podniku, ve spojitosti s bezpečnostním listem 
 Ing. Radka Vokurková
• Dopady novelizace směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 

o odpadech ve spojitosti s chemickými látkami a směsmi
 Ing. Radka Vokurková
• Změny legislativy pracovního prostředí ve spojitosti 

s chemickými látkami a směsmi
 Ing. Radka Vokurková

14:00 Ukončení

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, INFORMACE: 

BLIŽŠÍ INFORMACE: WWW.CHELEPO.CZ
EMAIL: KURZ@CHELEPO.CZ

TEL: +420 720 030 371 / +420 777 589 887

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

PROGRAM KURZU CHELEPO
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