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www.healthy-workplaces.eu/cs

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,

• oficiální partneři kampaně,

• evropští sociální partneři,

• mediální partneři,

• síť Enterprise Europe Network,

• orgány EU,

• další agentury EU.
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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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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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Fakta a čísla

1) Shrnutí – druhý Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), 

EU-OSHA, 2015, s. 5. K dispozici na adrese: 

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF, česká verze 

https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view

2) 6. evropský průzkum pracovních podmínek, přehledná zpráva, Eurofound, 2016, s. 43. K dispozici na 

adrese: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf.

▪ Chemické nebo biologické látky se podle průzkumu mezi podniky 
prováděného agenturou EU-OSHA nacházejí v 38 % podniků.1

▪ Velké podniky často používají více než 1 000 různých chemických 
výrobků.

▪ Jediný pracovník může přicházet do kontaktu se stovkami různých 
chemických látek.

▪ 17 % pracovníků v EU uvádí, že manipuluje s chemickými výrobky 
či látkami nebo že je jejich kůže ve styku s chemickými výrobky 
nebo látkami nejméně 25 % pracovní doby2, a 11 % uvádí, že vdechují 
kouř, výpary (např. svářečské dýmy nebo výfukové plyny) nebo 
prach (např. prach z dřevin nebo minerální prachy).

▪ Neustále se objevují nová rizika.

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/esener-ii-summary-en.PDF
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/esener-ii-summary.pdf/view
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
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Specifické rizikové skupiny

▪ Určité skupiny pracovníků mohou být obzvláště ohrožené nebezpečnými 

látkami, například:

• ženy,

• mladí pracovníci,

• migrující pracovníci,

• dočasní pracovníci,

• neškolení nebo nezkušení pracovníci,

• pracovníci úklidu a dodavatelé.

▪ Může se jednat o důsledek zvláštní citlivosti, nezkušenosti nebo 

nedostatečné odborné přípravy či informovanosti.

▪ Při hodnocení rizik by měla být zohledněna rizika, jimž jsou tito 

pracovníci vystaveni.
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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  informací 

a osvědčených postupů.

www.roadmaponcarcinogens.eu

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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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)
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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 zaměřující se na to, 

aby mělo pracoviště nebezpečné látky pod kontrolou.

▪ 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 byli 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
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Důležitá data o kampani Zdravé pracoviště – rok 2019

▪ Hodnocení příspěvků do soutěže „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé 

pracoviště na národní i evropské úrovni: 

aktuálně od začátku 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
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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

