
 

 

 

 

Přehled mezinárodních konferencí cyklu 

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 

V CHEMII 
 

 

1. Ochrana ovzduší  

31.10.2006, Zentiva, a.s., Praha 

2. Ekologická újma  

21.3.2007, Zentiva, a.s., Praha 

3. Přeprava nebezpečných chemických věcí 
3. 4.2007, Policejní akademie Praha 

4. REACH, GHS, přeprava 
26.3.2008, Zentiva, a.s., Praha 

 

5. NEBEZPEČNÉ ODPADY                      

15. 5. 2008, Praha,                                  

Krajský úřad Středočeského kraje  

 

6. Responsible Care 15 let v ČR, dialog 

zainteresovaných 

     25. 9. 2008 

 

7. Kontejnerová přeprava 

    11/2008 

 

 

Materiály ze všech konferencí najdete na 

www.schp.cz  

 

 

 

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 

V CHEMII 

Pod tímto názvem se v roce 1994 přihlásil 

SCHP ČR k plnění principů celosvětového 

dobrovolného programu 

RESPONSIBLE CARE, 

k jehož plnění se přihlásilo již 53 národních 

asociací chemického průmyslu  

a přes 150 nadnárodních chemických firem. 

Základním cílem programu je otevřená 

komunikace průmyslu s veřejností, minimalizace 

dopadu chemických výrob i chemických výrobků 

po celou dobu jejich životnosti na zdraví člověka 

a životní prostředí. 
 

 

NELEGÁLNÍ SKLADY  

CHEMICKÝCH LÁTEK  
– právní předpisy, zkušenosti, řešení 

je název konference organizované VŠCHT Praha a 

Vodními zdroji Ekomonitor spol. s r.o. v dubnu 2007 

v Litomyšli. Na této konferenci se účastníci snažili 

analyzovat příčiny vzniku nelegálních skladů a  

navrhnout taková opatření pro budoucnost, aby se 

kauzy Libčany, Chvaletice a Nalžovice již nemohly 

opakovat. 

Letošní konference Nebezpečné odpady, jíž chceme 

na loňskou akci volně navázat, je připravována jako 

otevřená diskuse odborníků o tom, co a jak se v dané 

oblasti za poslední rok změnilo a jaká opatření by 

ještě měla být přijata. K vyjádření bude předložen i 

materiál připravený pro Bezpečnostní radu státu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 

ČESKÉ REPUBLIKY 

 

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT 

NA 5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI 

Z NOVÉHO CYKLU 
 

 

 

 

 

 
 

 

ODPOVĚDNÉ  

PODNIKÁNÍ V CHEMII  

NA TÉMA 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 

15. května 2008 

 

 
 

KÚ Středočeského kraje 
Praha Smíchov, Zborovská 81/11 

;   

RESPONSIBLE 

CARE 

http://www.schp.cz/


Spolupořadatelé: 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

KÚ Královehradeckého kraje 

KÚ Pardubického kraje 

KÚ Středočeského kraje 

DEKONTA, a.s. , Praha 

Pražské služby, a. s. 

VŠCHT Praha 

Univerzita Pardubice 
 

Mediální partneři: 

_____________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 

15. května 2008 od 9:00 hodin 

KÚ Středočeského kraje 
Praha Smíchov, Zborovská 81/11 

 

 

Rámcový program konference: 

1. Stav odstranění nelegálních skladů 

Libčany, Chvaletice a Nalžovice 

2. Zkušenosti ze zahraničí 

3. Návrh opatření 

4. REACH a využití odpadů 

5. Závěr 
 

 
Na konferenci zveme zejména: 

 volené zastupitele krajů, měst a obcí, 

 pracovníky státní správy včetně složek 

podílejících se na řešení krizových situací 

(hygienické stanice, zdravotní ústavy, 

hasičské záchranné sbory, policie, armáda)  

 pracovníky odborných firem (výroba 

chemikálií, jejich distribuce a zacházení 

s nebezpečnými odpady) 

 zástupce akademické sféry včetně studentů 

 

 

 

Na konferenci bude odpovídající prostor pro 

diskusi. Příspěvky v délce do 10 minut lze 

přihlásit do 20. dubna 2008 na adresu 

ladislav.spacek@schp.cz 

 

 

 

Přihláška 

6. mezinárodní konference 

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 

V CHEMII  

na téma 

NEBEZPEČNÉ ODPADY 
 

 

 

 

Přihlášku zašlete v elektronické formě 

nejpozději do 5. května 2008  

na adresu iva.adamovska@schp.cz  

Do mailu uveďte: 

Příjmení, jméno a titul, 

Firmu, 

Telefon, 

E-mail  

 

 

 

Konference je pořádána bez vložného 

 

Kontaktní adresa:  
 

Svaz chemického průmyslu ČR 
Dělnická 12, 170 00 Praha 7 

 

Telefon 266 793 574/739 063 080 
 www.schp.cz 

mailto:ladislav.spacek@schp.cz
mailto:iva.adamovska@schp.cz
http://www.schp.cz/

