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Pozvánka na odborný seminář 
 

Bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi 
 
 

MOTTO: „Nebezpečné chemické látky a směsi se vyskytují téměř na všech pracovištích. Zákonné  

                   povinnosti mají všechny organizace nezávisle na množství nebezpečných látek a směsí,  

                   s kterými nakládají“. 

 

 
DATUM KONÁNÍ:  15. dubna 2019 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  TLO, a.s., Okružní 834/29a, 638 00 Brno 
 
PROGRAM:  08:30 – 09:00 prezence účastníků 
   09:00 – 13:00  
    - Úvod do problematiky chemických látek 
    - Legislativa EU a ČR v oblasti chemických látek 
    - Hodnocení rizik na pracovištích („kategorizace“) 
    - Bezpečné nakládání s chemickými látkami a směsmi („pravidla“) 
    - Nařízení REACH (přístup k informacím pro pracovníky, požadavky na (rozšířený)  

  bezpečnostní list a expoziční scénáře) 
- Nařízení CLP (klasifikace a značení obalů chemických látek a směsí, značení nádob     
  a prostorů) 

    - Příklady porušení a sankcí v této oblasti a rozbor pracovních úrazů 
    - Diskuze a závěr 

Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování odborného semináře. 
 
 
Odborný seminář je určen pro: podnikatele, OSVČ, manažery a vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení, odborně 
způsobilé osoby v prevenci rizik a další osoby a dalším zájemcům o danou problematiku, které nakládají 
s nebezpečnými látkami a směsmi na pracovištích.. 
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Jiří Vala, Ph.D. – v oblasti BOZP, včetně souvisejících oblastí, jako je systém řízení 

jakosti a podniková ekologie, pracuje nepřetržitě 28 let. Z toho 17 let v průmyslových 
podnicích, 7 let na Státním úřadu inspekce práce jako inspektor odboru BOZP, 
specializace systémového řízení BOZP, prevence závažných havárií a chemický 
průmysl a 4 roky na VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 
bezpečnosti práce a procesů. V současnosti pracuje na Výzkumném ústavu 
bezpečnosti práce, v. v. i.  

 

 
ORGANIZAČNÍ GARANT: Dana Prášková  

mobil: 737 219 775 
e-mail: dana.praskova@tlo.cz 

     

                                             
Úhradu poplatku v celkové výši 1 950,00 Kč (včetně 21% DPH) proveďte na účet TLO, a.s.  
 

č. ú.: 313322/0800, VS 742, KS 0308 
zpráva pro příjemce: jméno účastníka 
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