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Úvod do kampaně

▪ Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci (EU-OSHA).

▪ Kampaň probíhá ve více než 30 zemích.

▪ Podporu poskytuje síť partnerů:

• národní kontaktní místa (Focal Pointy),

• oficiální partneři kampaně,

• evropští sociální partneři,

• mediální partneři,

• síť Enterprise Europe Network,

• orgány EU,

• další agentury EU.
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Co jsou to nebezpečné látky? 

• chemické látky, např. v barvách, lepidlech, dezinfekčních 

prostředcích, čistících prostředcích nebo pesticidech,

• kontaminující látky vznikající při procesech, např. výpary 

při svařování, prach oxidu křemičitého nebo produkty 

spalování jako výfukové plyny vznětových motorů,

• materiály přírodního původu, např. obilný prach, azbest 

nebo ropa a její složky.

▪ Nebezpečné látky se pravděpodobně nacházejí téměř 
na všech pracovištích.

▪ K poškození zdraví může dojít při krátkodobé 
i dlouhodobé expozici a při dlouhodobém ukládání 
v těle.

▪ Jakákoliv látka (plynná, kapalná nebo pevná), která představuje riziko pro 

bezpečnost a zdraví pracovníků při práci:
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Hlavní cíle

▪ Zvýšit povědomí o rizicích vyplývajících z nebezpečných 

látek na pracovišti.

▪ Podpořit kulturu prevence za účelem eliminace nebo účinné 

kontroly rizik.

▪ Zlepšit pochopení rizik spojených s karcinogeny.

▪ Zaměřit se na pracovníky se specifickými potřebami

a rizikové skupiny.

▪ Poskytnout informace o změnách přístupů

a o příslušných právních předpisech.
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Zásada STOP

▪ Zaměstnavatelé musí stanovit účinná preventivní a ochranná opatření.

▪ Nebezpečné látky a procesy by měly být z pracoviště zcela odstraněny (např. 

navrhnout nové pracovní procesy). 

▪ Není-li eliminace možná, je potřeba zajistit řízení rizik na základě hierarchie 

preventivních opatření — tzv. zásada STOP.

Substitution – substituce, nahrazování (bezpečné nebo méně škodlivé alternativy)

Technological measures – technologická opatření (např. uzavřený prostor, 

místní odtahová ventilace)

Organisational measures – organizační opatření (např. omezení počtu 

pracovníků vystavených těmto látkám nebo zkrácení doby expozice)

Personal protection – prostředky osobní ochrany (tzn. používání 

osobních ochranných pracovních prostředků)
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Národní partnerství kampaně

▪ Národním partnerem kampaně jsou podnikatelské 

i nepodnikatelské subjekty operující v ČR.

▪ Mediální partneři kampaně propagují kampaň

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGnIvVx_DiAhWCDewKHQHEBa0QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.suip.cz/_files/suip-3eec3da202cac9d663d901b54284f3b4/oborovy_portal.pdf&psig=AOvVaw2QiwWHbZShi0KTaZSoynDw&ust=1560862388447134
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Aktivity 2. roku kampaně Zdravé pracoviště v ČR (FAST, 2019) 

▪ Seminář ČMKOS, Pardubice, út 11. června 2019 50 účastníků, Campaign

▪ Seminář VÚBP, Praha, út 18. června 2019 50 účastníků, Campaign

▪ Seminář MZ, Mariánské Lázně, st 25. září 2019 100 účastníků, Awareness (NZP)

▪ Seminář VÚBP, Praha, st 2. října 2019 50 účastníků, Awareness (OiRA)

▪ Seminář MV, Kašperské Hory, čt 10. října 2019 100 účastníků, Campaign

▪ Seminář SPČR, Praha, čt 31. října 2019 100 účastníků, Campaign

▪ Seminář EEN, Praha, st 6. listopadu 2019 50 účastníků, Awareness (EEN)

▪ Infomační centra 
(NAPO pro učitele, OiRA) 

▪ Tiskové zprávy 
(NAPO pro učitele, OiRA, 
Nemoci z povolání)



8

www.healthy-workplaces.eu/cs

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště

▪ Ocenění inovativních postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti

▪ Organizace jsou oceněny za úspěšné a udržitelné iniciativy

▪ Soutěž „Správná praxe“ v členských státech a na evropské úrovni, 2018 až 2019: 

▪ Vyhlášení soutěže a uzávěrka přihlášek – v roce 2018

▪ Vyhodnocení národního kola soutěže – poč. roku 2019

▪ Vítězové vyhlášeni na slavnostním udílení cen v Opavě 28. 5. 2019:

▪ do 100 zaměstnanců: VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb 

pro Ministerstvo vnitra

▪ nad 100 zaměstnanců: Ústřední vojenská nemocnice –

Vojenská fakultní nemocnice Praha

▪ Oba návrhy byly posuzovány odborníky z EU-OSHA v Bilbau
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Ceny za „Správnou praxi“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště

▪ VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
je jednou ze šesti oceněných společností

▪ Projekt DETOXICON (program opatření k ochraně zaměstnanců 
ve veřejných službách před expozicí nelegálním narkotikům 
během policejních zásahů ve výrobnách nelegálních drog atd.) 

▪ Více viz: https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/press-
room/healthy-workplaces-good-practice-awards-highlight-
examples-managing
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Důležitá data o kampani Zdravé pracoviště – 2. pol. roku 2019

▪ Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

říjen 2019

▪ Summit a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Správná praxe“ v rámci kampaně 

Zdravé pracoviště – Bilbao

listopad 2019

▪ Konečný termín pro zaslání informací o všech aktivitách Focal Pointu – a přípravy 

na novou kampaň nazvanou „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“

listopad 2019
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Karcinogeny

▪ Karcinogeny způsobují většinu smrtelných 

nemocí z povolání v EU.

▪ Řadě případů rakoviny z povolání lze 

předcházet.

▪ Na karcinogeny se vztahují přísnější 

opatření než na jiné nebezpečné látky, např. 

práce v uzavřeném prostoru, omezení 

přístupu pracovníků a vedení záznamů.

▪ Plán týkající se karcinogenů si klade za cíl 

podporovat politiku a napomáhat šíření 

informací a osvědčených postupů.

www.roadmaponcarcinogens.eu

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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Publikace EU-OSHA o ochraně zdraví

Nemoci související s prací:

https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases

Publikace v jazykových mutacích (některé v češtině):

https://osha.europa.eu/

en/publications/advice-

employers-return-work-

workers-cancer/view

https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases
https://osha.europa.eu/en/publications/advice-employers-return-work-workers-cancer/view


13

www.healthy-workplaces.eu/cs

Publikace EU-OSHA o ESENER

ESENER 2 (2015, 2016):

https://osha.europa.eu/cs/tools-and-

publications/publications/reports/esener-ii-

summary.pdf/view

https://osha.europa.eu/cs/tools-and-

publications/publications/second-european-survey-

enterprises-new-and-emerging-risks-esener/view

ESENER 3 (2019):

https://osha.europa.eu/cs/facts-and-figures/esener

https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/second-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener/view
https://osha.europa.eu/cs/facts-and-figures/esener
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Další informace

▪ Více informací můžete získat na internetových stránkách kampaně:

www.healthy-workplaces.eu/cs

▪ Přihlaste se k odebírání našeho zpravodaje:

https://healthy-workplaces.eu/cs/healthy-workplaces-newsletter

▪ Sledujte aktivity a akce prostřednictvím sociálních sítí:

▪ Informujte se, jaké akce jsou pořádány v České republice, u kontaktního místa:

http://www.ceskyfocalpoint.cz/

http://www.healthy-workplaces.eu/cs
https://healthy-workplaces.eu/cs/healthy-workplaces-newsletter
http://www.ceskyfocalpoint.cz/
http://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://www.linkedin.com/company/europeanagency-for-safety-and-health-at-work

