
Nahrazení 
nebezpečných 
látek na 
pracovišti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Zdravé pracoviště má nebezpečné 
látky pod kontrolou
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci (EU-OSHA) vede od roku 2018 do roku 2019 
celoevropskou kampaň na podporu prevence rizik 
způsobených nebezpečnými látkami na pracovišti. Cílem 
je omezit přítomnost nebezpečných látek na pracovišti 
zvyšováním povědomí o rizicích a účinných způsobech, 
jak jim předcházet.

Hlavní body
• Vystavení nebezpečným látkám na pracovišti stále 

představuje jeden z hlavních problémů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Jeho dopady na zdraví 
vám mohou nejen změnit život, ale mohou být 
i smrtelné.

• Nejlepší způsob, jak tato rizika omezit, je odstranění 
a nahrazení – zbavte se látky tím, že změníte postup 
nebo produkt, v němž se používá, nebo ji vyměňte 
za látku méně nebezpečnou.

• Nahrazení je postup, který probíhá v několika 
krocích – klíčovým krokem je úplné posouzení rizik.

• Prostřednictvím vzájemné spolupráce mohou 
vedení a pracovníci budovat silnou kulturu prevence 
rizik, v rámci níž je součástí prevence a ochrany 
nahrazování látek jinými.

Všechny informační listy a další materiály pro kampaň 
jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách 
kampaně Zdravé pracoviště agentury EU-OSHA 
(https://healthy-workplaces.eu).
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Zdravé
pracoviště
MÁ NEBEZPEČNÉ
LÁTKY POD 
KONTROLOU

https://healthy-workplaces.eu


PŘÍKLAD

Odstranění sváření díky  
lisování potrubí
Při sváření a letování potrubí se uvolňuje kouř, který 
obsahuje řadu nebezpečných látek. Svářeči jsou rovněž 
vystaveni vysokému žáru a prudkému světlu, značnému 
hluku a nebezpečí požáru. Sváření a letování potrubí se 
však lze částečně vyhnout: trubky lze spojovat lisováním 
pod vysokým tlakem (viz výše). Tím je odstraněno 
vytváření nebezpečných látek při svařování. Klíčovým 
faktorem přispívajícím k úspěchu této technologie je její 
rychlost a snadné použití.

Problém
Přes komplexní právní předpisy EU určené k tomu, aby regulovaly 
a omezovaly expozici nebezpečným látkám na pracovišti, jsou 
nebezpečné látky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví stále 
velkým problémem.

Dopady vystavení nebezpečným látkám se pohybují od dočasných 
a mírných zdravotních problémů, jako je dráždivost kůže, až po těžká 
akutní a chronická onemocnění, jako je obstrukční plicní nemoc, 
a potenciálně smrtelné nemoci, jako je azbestóza a rakovina. Řada 
nebezpečných látek je rovněž hořlavá nebo výbušná, což představuje 
další bezpečnostní rizika. Některé látky mají navíc akutní toxické 
a smrtelné účinky, např. plyny vznikající z odpadních vod nebo plyny, 
které unikají z chladicích zařízení.

Přijetí opatření
Klíčem k řízení nebezpečí, která představují nebezpečné látky, je 
posouzení rizik. Vzájemná spolupráce a rozdělení odpovědnosti 
vytvoří na pracovišti dobrou kulturu předcházení rizik.

Přínosy
Předcházení rizikům vystavení nebezpečným látkám je výhodné 
pro všechny – pro zaměstnance je přínosem zvýšená bezpečnost 
a ochrana zdraví a pro vedení zase snazší dodržování právních 
předpisů, snížené náklady na absence z důvodu nemoci a na 
kontrolní opatření a lepší pověst organizace. K dalším přínosům patří:

• lepší okamžitý i dlouhodobý zdravotní stav pracovníků, kteří jsou 
vystaveni nebezpečným látkám. To může do značné míry snížit 
absence z důvodu nemoci,

• menší množství nebezpečných látek obecně znamená snížení 
nákladů na likvidaci odpadu, vypouštění odpadních vod do 
kanalizace nebo emisí do vzduchu,

• nižší výdaje na kontrolní opatření, osobní ochranné prostředky 
a/nebo zdravotní dohled,

• snazší dodržování právních předpisů,

• úspora nákladů na ochranu proti požárům a výbuchům,

• často nižší spotřeba chemických látek, což vytváří další  
úsporu nákladů,

• lepší pověst (z interního i externího hlediska) pro zákazníky 
i spotřebitele.

Užitečné odkazy pro  
stanovení nebezpečí
• ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) poskytuje 

informace o nebezpečných vlastnostech, klasifikaci 
a označování a bezpečném používání chemických látek: 
https://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals

• RISCTOX je databáze zdravotních a environmentálních 
rizik, která představují chemické látky: 
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database

• Haz-Map je americká databáze dopadů vystavení 
chemickým a biologickým činitelům na zdraví pro 
různé pracovní úkoly a povolání: 
https://hazmap.nlm.nih.gov
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Odstranění a nahrazení obecně: STOP
Směrnice o chemických činitelích (CAD) Evropské unie doporučuje 
pro předcházení nebo snížení expozice nebezpečným látkám 
následující hierarchii kontrolních opatření uplatňovanou „v pořadí 
podle priority“. Na vrcholu hierarchie je úplné odstranění, po něm 
následují další opatření:

• S = Substituce (nahrazení) = úplné odstranění nebezpečné látky 
nebo nahrazení bezpečnější alternativou

• T = Technologická opatření = snížení koncentrace nebezpečné 
látky v exponované zóně na minimum

• O = Organizační opatření = snížení počtu exponovaných 
pracovníků a/nebo doby trvání expozice na minimum

• P = Prostředky osobní ochrany = použití ochranných oděvů nebo 
vybavení, jako jsou brýle a rukavice, které zabrání expozici.

Podrobnější informace naleznete na informačním listu o právních 
předpisech, které se týkají nebezpečných látek na pracovišti.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://www.etui.org/Services/RISCTOX-database
https://hazmap.nlm.nih.gov/


Odstranění a nahrazení v praxi
Výměna nebezpečné látky za jinou, méně nebezpečnou, nebo 
přechod na alternativní postup, který nepoužívá nebezpečné látky, 
probíhá v několika krocích. K dispozici jsou pokyny ohledně postupů 
nahrazení (viz odkaz níže EK, 2012). Tyto pokyny kladou zvláštní 
důraz na potřeby malých podniků. Množství informací týkajících  
se nahrazení nabízí přímo od podniků také internetový  
portál SUBSPORT.

1. Zjistěte, jaká hrozí nebezpečí a rizika

K tomu budete potřebovat seznam nebezpečných látek. Díky 
seznamu budete moci porovnat bezpečnostní údaje o látkách 
a stanovit prioritu látek, které mají být odstraněny a nahrazeny.

U chemických výrobků a látek, které vaše firma nakupuje, jsou údaje 
o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedeny na bezpečnostních listech 
dodaných společnostmi, které tyto produkty prodávají. U látek, 
které vznikají při procesu (např. prach, kouř), a přírodních materiálů 
(např. obilný nebo moučný prach, mramor nebo těžké kovy) budou 
bezpečnostní informace jako technická dokumentace a instrukce 
k nakládání a použití k dispozici u dodavatelů přípravku.

2. Hledejte omezení látek

Právní předpisy nebo odvětvové dohody použití některých látek 
omezují. Mnohé nelze používat vůbec, protože jsou již zakázány. 
Použití dalších látek může být omezeno ze strany velkých organizací 
nebo sdružení v dodavatelském řetězci, např. v elektronickém, 
automobilovém a textilním průmyslu.

Dobrovolné označování také přispívá k identifikaci nebezpečí 
a nabízí alternativy. Dobrými příklady ve stavebnictví jsou dva 
systémy: dánský systém MAL-KODE a německý systém GISBAU.

3. Zpracujte komplexní posouzení rizik

Podle základních právních předpisů v oblasti BOZP musí být 
zpracováno komplexní posouzení rizik. Na poli rizik vyplývajících 
z nebezpečných látek musíte zjistit a popsat nebezpečí, která jim 
jsou vlastní, a podmínky použití. Patří sem např. tyto faktory:

• počet exponovaných pracovníků,

• míra expozice pracovníků,

• místo užívání – otevřený nebo omezený prostor,

• riziko styku s pokožkou,

• riziko rozptylu nebo rozšíření do vzduchu, např. v důsledku postřiku.

Kontrolní seznamy zákonných nebo 
dobrovolných omezení
• REACH: https://echa.europa.eu/regulations/

substituting-hazardous-chemicals 

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu/list-of-lists- 
database

• Automobilový průmysl: http://www.mdsystem.com/ 
index.jsp

• Textilní průmysl: http://www.roadmaptozero.com

• ETUI: Karcinogeny a látky toxické pro reprodukci 
https://www.etui.org

• Seznam SIN: http://chemsec.org/business-tool/ 
sin-list

Užitečné odkazy pro nástroje 
k hodnocení rizik
• SEIRICH (ve francouzštině): http://www.inrs.fr/

publications/outils/seirich.html
• EMKG (v angličtině a němčině): https://www.baua.de/

EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
• COSHH Essentials (v angličtině): http://www.hse.gov.

uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
• Stoffenmanager (v holandštině, angličtině, 

finštině, němčině, polštině, švédštině): 
https://stoffenmanager.nl

• OiRA (v mnoha jazycích): 
https://oiraproject.eu/oira-tools

https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
https://echa.europa.eu/regulations/substituting-hazardous-chemicals
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.subsport.eu/list-of-lists-database
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.roadmaptozero.com/
https://www.etui.org
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://chemsec.org/business-tool/sin-list/
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
http://www.inrs.fr/publications/outils/seirich.html
https://www.baua.de/EN/Service/Publications/Guidance/EMKG-2.html
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Odkazy

EK, 2012, Minimalizace chemického nebezpečí pro zdraví 
a bezpečnost zaměstnanců prostřednictvím nahrazení (Minimising 
chemical risk to workers‘ health and safety through substitution). 

GŘ pro zaměstnanost. K dispozici na adrese: https://publications.
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

c94c5caf-fca6-498e-8dff-f75c6e20147f

EU, 1998, směrnice 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 
o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při 
práci. K dispozici na adrese: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31998L0024

4. Nalezněte alternativy a porovnejte je

Zjistěte, jaké existují alternativy: hledejte na internetu, dotazujte se 
na úřadech, u profesních sdružení, odborových svazů. Požádejte své 
dodavatele, aby vyvinuli bezpečnější alternativu.

Hledejte alternativní postupy, které vás zcela zbaví nutnosti určitou 
látku používat, a případně použijte náhradní látku (pokud není 
odstranění možné).

K posouzení veškerých alternativ použijte tutéž metodu. Zvažte 
kritéria nebezpečnosti a odhadněte náklady a přínosy.

Ideální alternativou je řešení, které sníží všechna rizika. Většina řešení 
však sníží pouze některá, nikoli všechna rizika, a vy můžete vybrat 
alternativu, která je nejbezpečnější a bude nejlépe fungovat ve 
vašich podmínkách.

5. Vyzkoušejte pilotní studii

Snižte rizika neúspěšného nahrazení tím, že jej nejprve vyzkoušíte 
v menším rozsahu jako pilotní projekt. Je třeba uvážit technologické 
a organizační změny, zejména možné změny rizik a kontrolních 
opatření. Pro získání úplné představy o změnách, které nastanou, je 
velmi důležité zapojit zaměstnance.

6. Provádějte a zlepšujte

Zavedení náhrady v plném rozsahu může vyžadovat změnu 
pracovních postupů nebo materiálů a vybavení. Klíčem k úspěšnému 
provedení nahrazení může být zpětná vazba od zaměstnanců 
a klientů.

7. Zaveďte systém řízení chemických látek

Aby mohlo nahrazení fungovat jako součást každodenní pracovní 
praxe, musíte mít zaveden systém řízení chemických látek, který 
průběžně konfrontuje použití látek a požaduje nahrazení.

Užitečné zdroje řešení a dobré praxe
• Alternativas (ve španělštině): http://www.istas.net/

web/index.asp?idpagina=3468

• PIUS (v angličtině): http://www.dguv.de/medien/ifa/
en/pra/ghs_spaltenmodell/spaltenmodell_2017_
en.pdf 
(v němčině) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf

• Safer Choice: epa.gov/dfe

• SOLUB (ve francouzštině): irsst.qc.ca/solub

• SUBSPORT: http://www.subsport.eu

• Nahrazení CMR látek (ve francouzštině): https://
www.substitution-cmr.fr/index.php?id=112

• TURI (Toxics Use Reduction Institute 
of Massachusetts): různá odvětví 
sustainableproduction.org turi.org a nemocnice 
sustainablehospitals.org

Užitečné zdroje alternativních 
metod posouzení
• OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj): http://www.oecdsaatoolbox.org

• Oprávnění agentury ECHA: https://echa.europa.
eu/applications-for-authorisation-previous-
consultations

• Model COLUMN (v angličtině): http://www.
dguv.de/medien/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/
spaltenmodell_2017_en.pdf 
(v němčině) http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/spaltenmodell_2017.pdf
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