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Rozhodnutí děkana č. 26/2014 
Opatření k zajištění nakládání s chemickými látkami v souladu se 
zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonem  
č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

 
 
1. Náležitosti k nakládání s chemickými látkami, které vykazují toxické a vysoce toxické 
vlastnosti zajišťuje na FROV JU Ing. Olga Valentová, která splňuje podle § 44 a), b) zákona  
č. 258/2000 Sb. požadavky na osobu odborně způsobilou pro nakládání s těmito látkami. 
 
2. Ing. Valentová svým jménem rovněž zaštiťuje pro FROV JU nákup toxických  
a vysoce toxických látek. Tato činnost je spojena s dalšími úkoly vyplývajícími z výše 
uvedeného zákona (např. ohlašování konkrétních látek orgánům ochrany veřejného zdraví).  
 
3. Povinností každého pracovníka, který potřebuje pro svou práci objednat chemikálie  
s výše uvedenými vlastnostmi je, aby svou objednávku realizoval prostřednictvím  
Ing. Valentové. Ta vypracuje pokyny pro nakládání s těmito látkami, rozhodne  
o jejich uložení a proškolí osoby, které budou s těmito látkami nakládat.  
 
4. Chemikálie s výše uvedenými vlastnostmi budou uloženy podle jejich povahy  
v uzamykatelné skříni, chladničce či mrazáku v uzamykatelné místnosti a budou vydávány 
pouze osobám odborně způsobilým, nebo osobám prokazatelně zaškoleným podle  
§ 44 a), b) zákona č. 258/2000 Sb. proti podpisu.  
 
5. Proškolování osob pro práci s chemickými látkami vykazujícími nebezpečné vlastnosti 
provádí Ing. Valentová jednou ročně. O provedeném školení je sepsán protokol, který Ing. 
Valenová archivuje minimálně po dobu 5 let. 
 
6. Ve všech laboratořích, kde je nakládáno s látkami, které vykazují nebezpečné 
vlastnosti, musí být na viditelném a snadno přístupném místě k dispozici Pravidla pro 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami schválená orgánem veřejného zdraví, 
obsahující dále tabulku s výstražnými symboly nebezpečnosti, R-věty, S-věty, pokyny pro 
první předlékařskou pomoc a aktuální seznam konkrétních nebezpečných látek řazených 
podle jejich nebezpečných vlastností. Odpovídají vedoucí laboratoří, kontroluje 1x ročně  
Ing. Valentová. 
 
Toto rozhodnutí ruší Rozhodnutí děkana č. 14/2012. 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem  8.12.2014.  
 
        prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

děkan fakulty 

http://www.frov.jcu.cz/

