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Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi – projednání 
 

Dne 1.4.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako 

věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného od společnosti AMOENÉ s.r.o., Boženy Němcové 1238, 

742 58 Příbor, IČ: 258 68 501, v souladu s ustanovením § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 

258/2000 Sb.), k projednání Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. 

 

Pravidla jsou zpracována pro účely předání zákazníkům (manikérské, kadeřnické, pedikérské salony či 

služby), kde se používá k dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a povrchů směs Lavosept® K - 

koncentrát, jež má přiřazenou třídu nebezpečnosti žíravost kategorie 1 (podkategorie 1B, H314). 

 

Pravidla obsahují stručný popis pracoviště, klasifikaci a charakteristiku používaných přípravků, údaje o 

nebezpečnosti přípravků, používání OOPP, pokyny pro první pomoc, postup při nehodě, pokyny pro 

bezpečné skladování a manipulaci, znění H a P vět. 

Předložená pravidla splňují požadavky § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě považuje tímto Pravidla o 

bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a 

směsmi, pro AMOENÉ s.r.o., Boženy Němcové 1238, 742 58 Příbor, IČ: 258 68 501, za projednaná ve 

smyslu § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. 

Upozornění: text pravidel musí být zaměstnancům na pracovišti volně dostupný. 
 

   

  

 

 

  
 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

AMOENÉ s.r.o. 

Boženy Němcové 1238 

Příbor 

742 58 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 - DS 

1x KHS, HP, počet listů 1 + spis 

   

 

Ing. Květuše Jančarová, v.r. 

vedoucí oddělení hygieny práce  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

územní pracoviště Nový Jičín 
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