
Zásada STOP
a hierarchie preventivních opatření:

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.
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Aby se předešlo škodám způsobeným 
expozicí nebezpečným látkám při práci, 
musí být přijata vhodná opatření.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. 
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Kdo se může zúčastnit?

K účasti v kampani Zdravé pracoviště má nebezpečné látky 
pod kontrolou jsou vybízeny všechny zainteresované osoby 
nebo organizace – na evropské a vnitrostátní úrovni, jakékoli 
velikosti a z kteréhokoli odvětví. Kampaň může být zajímaná 
i pro:

 • všechny zaměstnavatele z veřejného a soukromého 
sektoru,

 • manažery, vedoucí pracovníky, zaměstnance a jejich 
zástupce pro BOZP,

 • kontaktní místa EU-OSHA a jejich národní sítě (Focal Points),
 • sociální partnery,
 • odvětvové výbory pro kolektivní vyjednávání,
 • tvůrce politik,
 • evropské orgány a jejich sítě,
 • evropské nevládní organizace,
 • odborníky na BOZP a řízení lidských zdrojů a jejich profesní 

sdružení,
 • výzkumnou komunitu v oblasti BOZP,
 • inspektoráty práce a jejich mezinárodní asociace,
 • sdělovací prostředky.

Kampaň – Zdravé pracoviště 
má nebezpečné látky pod 
kontrolou
Na mnoha pracovištích po celé Evropě jsou pracovníci 
vystavováni nebezpečným látkám, které představují velký 
problém v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP). V této oblasti existuje velká škála právních předpisů, 
jakož i četné pokyny a podpůrné dokumenty a nástroje. 
Nicméně povědomí a znalosti nejsou často dostatečné 
a v mnoha dalších případech by mohla být přijata snadno 
použitelná preventivní opatření.

Opatření k odstranění nebo omezení expozice nebezpečným 
látkám pomáhá chránit pracovníky před celou řadou nehod 
(jako je požár, výbuch a udušení) a zdravotních problémů 
(včetně kožních nemocí, alergií, dýchacích onemocnění, 
vrozených vad a rakoviny). Řešení rizik má rovněž komerční 
význam: organizace budou sklízet například přínosy zvýšené 
produktivity a snížené míry pracovní neschopnosti.

Cíle kampaně:

 • zvýšit povědomí o důležitosti a významu kontroly nad 
nebezpečnými látkami na evropských pracovištích,

 • prosazovat hodnocení rizik, eliminaci a substituci, jakož 
i hierarchii preventivních opatření,

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

 • zacílit na skupiny pracovníků se zvláštními potřebami 
a zvýšenými úrovněmi rizika (například ženy, migranty 
a mladé lidi),

 • zvýšit povědomí o vývoji politiky a současném právním 
rámci. Důležitá data

Zahájení kampaně: duben 2018

Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: říjen 2018 a říjen 2019

Setkání partnerů kampaně ohledně výměny 
informací o správné praxi: 1. čtvrtletí roku 2019

Summit kampaně Zdravé pracoviště:  
listopad 2019

Nebezpečné látky jsou 
v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví na 
pracovišti stále velkým 
problémem.

Partnerství v kampani 
přináší celou řadu 
výhod, včetně účasti 
na událostech pro 
výměnu správné praxe 
a dalších příležitostí ke 
spolupráci.

Jak se můžete zapojit?

Existuje mnoho způsobů, jak se do kampaně zapojit. 
Například byste mohli:

 • šířit a zveřejňovat materiály kampaně, a přispět tak ke 
zvyšování povědomí,

 • organizovat školicí kurzy, semináře, soutěže, události nebo 
jiné činnosti,

 • prosazovat zásadu substituce a hierarchii preventivních 
opatření,

 • využívat a podporovat užitečné nástroje a zdroje dostupné 
ke kontrole nad nebezpečnými látkami na pracovišti,

 • sdílet osvědčené postupy k prevenci rizik, která představují 
nebezpečné látky na pracovišti,

 • účastnit se soutěže Ceny za správnou praxi v rámci 
kampaně Zdravé pracoviště,

 • účastnit se Evropských týdnů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pořádaných v říjnu 2018 a říjnu 2019,

 • stát se oficiálním nebo národním partnerem kampaně nebo 
mediálním partnerem kampaně.

Další informace a zdroje

Navštivte internetové stránky www.healthy-workplaces.eu,  
kde se o kampani dozvíte více informací. Na těchto 
internetových stránkách najdete i různé zdroje, s jejichž 
pomocí budete moci kampaň propagovat a podporovat, 
například:

 • průvodce kampaní Zdravé pracoviště má nebezpečné 
látky pod kontrolou,

 • prezentace ve formátu PowerPoint, plakáty, informační 
grafické materiály a informační listy,

 • sadu nástrojů kampaně a další související materiály,
 • nejnovější video s postavičkou Napo.

Sledujte nás na sociálních médiích (Facebook, Twitter 
a LinkedIn) a sdílejte naše příspěvky.

Získejte nejaktuálnější informace o kampani 
prostřednictvím našich internetových stránek věnovaných 
kampani (https://healthy-workplaces.eu).
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