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Nebezpečné látky na pracovišti pod kontrolou
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

V některých odvětvích 
mohou pracovníci 
přicházet do kontaktu 
se stovkami různých 
chemických výrobků.

Důsledky expozice nebezpečným látkám 
mohou mít negativní, nebo až fatální vliv 
na kvalitu života. Je tudíž zásadní, aby se 
na všech pracovištích takovým rizikům 
předcházelo – neexistuje téměř žádné 
odvětví bez nebezpečných látek. Z podpory 
kultury prevence rizik na pracovištích budou 
mít prospěch pracovníci, vedení společností, 
a dokonce i životní prostředí.

Tato kampaň zvyšuje povědomí 
o nebezpečných látkách na pracovišti 
a poskytuje informace o tom, jak předcházet 
rizikům s nimi spojeným. Kampaň se 
zaměřuje konkrétně na pracovníky se 
specifickými potřebami a jejím cílem jsou 
skupiny, které jsou na rizika obzvláště citlivé, 
například migrující pracovníci a mladí lidé.

Cíle kampaně Zdravé pracoviště 2018–2019:

 • zvýšit povědomí o důležitosti kontroly nad 
nebezpečnými látkami,

 • podpořit hodnocení rizik poskytováním 
informací o praktických nástrojích 
a vytvářením příležitostí ke sdílení 
osvědčených postupů,

 • zvýšit povědomí o rizicích spojených 
s expozicí karcinogenům při práci,

 • zacílit na skupiny pracovníků se 
specifickými potřebami a vyšším rizikem,

 • zvýšit znalosti o příslušných právních 
předpisech EU a poukázat na vývoj politik.

Těchto cílů bude dosaženo poskytováním 
relevantních skutečností a údajů a sdílením 
osvědčených postupů.

Více informací o kampani naleznete na adrese 
www.healthy-workplaces.eu



Ceny za správnou praxi v rámci kampaně  
Zdravé pracoviště

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá společně 
s členskými státy soutěž Ceny za správnou 
praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště. 
Soutěž pomáhá ukazovat přínosy dobré úrovně 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 
a slouží jako platforma pro sdílení a podporu 
osvědčených postupů v Evropě.

Konkrétním cílem soutěže Ceny za správnou 
praxi kampaně Zdravé pracoviště 2018–2019 
je vyzdvihnout nejlepší příklady organizací, 
které aktivně řídí rizika, jež představují 
nebezpečné látky na pracovišti. Agentura EU-
OSHA hledá příklady, které ukazují holistický 
přístup k řízení bezpečnosti a ochraně zdraví 
na pracovišti (BOZP) a skutečná zlepšení při 
používání nebezpečných látek a manipulaci 
s nimi s cílem zajistit bezpečné a zdravé 

pracovní podmínky. Porota bude též hledat 
zásahy, které jsou udržitelné i přenositelné.

Agentura EU-OSHA uvítá přihlášky od všech 
zainteresovaných organizací a jednotlivců 
z celé Evropy i zprostředkujících subjektů, jako 
jsou sociální partneři, zaměstnanci a jejich 
zástupci odborníci zabývající se otázkami BOZP 
a poradci v oblasti BOZP na úrovni pracovišť.

Vítězové evropského kola obdrží ceny na 
slavnostním vyhlášení v listopadu 2019. Budou 
se též slavit úspěchy všech zúčastněných 
organizací. Podrobnosti o oceněných 
a doporučených příkladech budou uvedeny 
v publikaci, která bude v hojné míře 
distribuována po celé Evropě a propagována 
prostřednictvím internetových stránek agentury 
EU-OSHA.

Zvyšování povědomí 
o důležitosti prevence 
rizik způsobených 
nebezpečnými látkami 
pomáhá zajistit, aby byla 
zaváděna správná řešení.



Jaké typy příkladů správné praxe lze přihlásit?

Lze přihlásit jakékoli příklady inovativního 
a účinného řízení BOZP při manipulaci 
s nebezpečnými látkami a jejich používání 
z reálného života. Přihlášky by měly jasně 
popisovat způsob provádění správné praxe 
v oblasti řízení na pracovišti a dosažené 
výsledky, včetně aspektů, jako například:

 • způsob komplexní a účinné organizace 
vyhodnocení rizik, zahrnující všechna 
významná rizika pro všechny skupiny 
pracovníků,

 • způsob, jakým byla jako hlavní zásada 
dodržována hierarchie prevence (zásada 
STOP: Substituce, Technická opatření, 
Organizační opatření, Personal protection, 
tj. osobní ochrana), a jak opatření 
eliminovala nebo výrazně snížila expozici 
pracovníků nebezpečným látkám, též 
včetně nákladů a přínosů,

 • způsoby, jakými bylo zvýšeno povědomí 
a podporována kultura prevence na 
pracovištích.
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Z účinného řízení 
bezpečnostních 
a zdravotních rizik 
má prospěch každý 
zúčastněný.



Co by měl přihlášený příklad správné praxe ukazovat?

Trojčlenná porota bude hledat důkazy:
 • holistického přístupu k bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci,
 • skutečných a doložitelných zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti 
s nebezpečnými látkami,

 • upřednostnění kolektivních ochranných 
opatření před opatřeními zaměřenými na 
jednotlivce,

 • efektivní účasti a zapojení pracovníků 
a jejich zástupců,

 • udržitelnosti opatření v průběhu času,
 • přenositelnosti na jiná pracoviště (v jiných 

členských státech, v různých odvětvích a na 
pracovištích různé velikosti),

 • aktuálnosti (dané opatření by mělo být 
buď z nedávné doby, nebo by nemělo být 
známo široké veřejnosti).

Kromě toho by opatření mělo splňovat 
a v ideálním případě přesahovat aktuální 
požadavky příslušných právních předpisů 
členského státu, v němž bylo uplatněno. 

Produkty, nástroje a služby vytvořené pro 
komerční účely nebudou do soutěže přijaty.

Navštivte internetové stránky agentury 
EU-OSHA – https://osha.europa.eu/en/
healthy-workplaces-campaigns/awards/
good-practice-awards – najdete tam 
příklady osvědčených postupů, které byly 
v předchozích letech oceněny.
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Musíme chránit 
pracovníky před úrazy 
a nemocemi způsobenými 
nebezpečnými látkami. 
Zavedení kultury prevence 
může pomoci zajistit úspěch 
přijatých opatření.

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kdo se může zúčastnit? Jak se zúčastnit

Přihlášky do soutěže Ceny za správnou praxi 
mohou předložit všechny organizace působící 
v členských státech EU, kandidátských zemích 
a potenciálních kandidátských zemích, jakož 
i členských zemích Evropského sdružení 
volného obchodu (ESVO). Patří k nim:

 • jednotlivé podniky nebo organizace všech 
velikostí,

 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty 
z oblasti vzdělávání v oblasti BOZP,

 • organizace zaměstnavatelů, profesní 
sdružení, odbory a nevládní organizace,

 • regionální nebo místní organizace 
poskytující služby týkající se prevence 
v oblasti BOZP či pojišťovací služby 
a ostatní zprostředkovatelské organizace,

 • oficiální partneři kampaně.

Všechny přihlášky nejprve posuzuje na 
národní úrovni síť kontaktních míst agentury 
EU-OSHA (Focal Points). Národní vítězové se 
poté zúčastní celoevropského kola soutěže, 
po níž budou vybráni celkoví vítězové.

Podrobné informace o tom, jak se do soutěže 
přihlásit, vám může poskytnout partner sítě 
ve vaší zemi. Navštivte internetové stránky 
www.healthy-workplaces.eu/cs/national-
focal-points, kde zjistíte, jak se spojit s vaším 
národním kontaktním místem – Focal Points.

Datum pro podání přihlášek v České 
republice je 15. prosince 2018.

Sledujte kampaň 
na Twitteru: 
#EUhealthyworkplaces

©
 E

U
-O

SH
A

/K
at

hr
in

 P
os

t 

http://www.healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
http://www.healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points


Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
vyzývá k zasílání přihlášek do 14. ročníku soutěže Ceny za správnou 
praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci 
kampaně Zdravé pracoviště. V rámci kampaně pořádané v letech 
2018–2019 pod názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod 
kontrolou si soutěž klade za cíl ocenit organizace, které významným 
a inovativním způsobem přispívají k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci v souvislosti s kontrolou nebezpečných látek na pracovišti.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci (EU-OSHA) přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, 

zdravější a produktivnější místo pro práci. Agentura, 

kterou zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo 

ve španělském Bilbau, provádí výzkum, vývoj a distribuci 

spolehlivých, vyvážených a nestranných informací v oblasti 

BOZP a spolupracuje s organizacemi v celé Evropě na 

zlepšování pracovních podmínek.

Agentura EU-OSHA rovněž za podpory orgánů EU 

a evropských sociálních partnerů pořádá dvouleté 

kampaně Zdravé pracoviště, které na vnitrostátní úrovni 

koordinuje síť jejích kontaktních míst. Cílem kampaně 

pro období 2018–2019 s názvem Zdravé pracoviště má 

nebezpečné látky pod kontrolou je zvýšit povědomí 

o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, 

a prosazovat kulturu prevence rizik.

http://www.healthy-workplaces.eu

