CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

Oblast chemických látek a směsí můžeme rozdělit do několika částí. První z nich se zabývá
podmínkami nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi na pracovištích (zákon č. 258/2000
Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 390/2006 Sb.). Další část se týká prevence závažných
havárií (zákon č. 224/2015 Sb.), kde KAŽDÝ objekt se musí posoudit z hlediska vzniku rizika
havárie. Třetí část pak řeší oblast samotných chemických látek a směsí (zákon č. 350/2011
Sb. a přímo uplatnitelné předpisy EU: nařízení REACH a nařízení CLP).
Nabízíme tyto služby:
1.
2.
3.
4.

Vytvoření seznamu chemických látek a směsí.
Tvorba interních bezpečnostních listů.
Překlad bezpečnostních listů (z angličtiny do češtiny).
Školení z oblasti chemických látek a směsí.

Jsme osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
nebo chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita 1
nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (§ 44 b zákona č. 258/2000 Sb.).
Stručný přehled základních povinností v oblasti chemických látek a směsí:
•

•
•
•
•

•
•

Firmy smějí nakládat s látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen
tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně
způsobilou.
Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi
klasifikovány jako vysoce toxické, musí být prokazatelně proškoleny.
Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi dle stanovených
podmínek.
Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je
umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek, je povinna provést jeho
posouzení.
Osoby, které dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi
z EU do ČR, musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví.
Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi
klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických
látek a směsí.
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