
PRŮVODCE 
DOHODOU NEPSI



NEPSI — evropskou síť pro křemen — založili v roce 
2005 sociální partneři zastupující různorodou skupinu 
průmyslových odvětví (evropská obchodní sdružení 
spolu s organizací IndustriAll European Trade Union) za 
účelem řešení obav z vystavení účinkům dýchatelného 
krystalického křemene (RCS) na pracovišti.
Po dlouhém vyjednávání, které trvalo déle než rok, sociální partneři podepsali dohodu, 
jejímž cílem je chránit pracovníky před vystavení účinkům dýchatelného krystalického 
křemene.

Prostřednictvím 19 obchodních sdružení zastupuje NEPSI více než 2 000 000 osob 
pracujících v průmyslových odvětvích využívajících křemen.

O ORGANIZACI NEPSI
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CO JE TO DOHODA NEPSI?
Dohoda  o ochraně zdraví pracovníků prostřednictvím správné manipulace a 
správného používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují, jakožto 
první víceodvětvová dohoda o sociálním dialogu podepsaná za přítomnosti evropského 
komisaře, má tři hlavní cíle. Těmi jsou: 

Po úspěšném snižování úrovně vystavení účinkům RCS na pracovišti po dobu více než 10 
let je Dohoda NEPSI uznávána jako skutečný příklad sociálního dialogu na úrovni EU v 
akci.

Tato Dohoda zahrnuje postupy a pokyny, které jsou relevantní napříč odvětvími, aby se 
tak minimalizovalo vystavení účinkům RCS na pracovišti uplatněním správných postupů. 
Správné postupy předcházejí, eliminují nebo snižují zdravotní rizika související s RCS na 
pracovišti. Informační materiály NEPSI mají rovněž za cíl zvýšit povědomí o potenciálních 
zdravotních účincích dýchatelného krystalického křemene.

Základním kamenem Dohody je postup hodnocení rizik vedoucí k identifikaci 
potenciálního vystavení účinkům RCS na pracovišti. Tento postup musí být prováděn 
pravidelně k určení toho, jaká opatření nebo správné postupy se mají v případě potřeby 
použít, a k zajištění neustálého zlepšování. 

Chránit zdraví zaměstnanců a jiných osob, které jsou 
při práci na pracovišti vystaveny účinkům dýchatelného 
krystalického křemene z materiálů (produktů) a 
surovin, které krystalický křemen obsahují.

Minimalizovat vystavení účinkům dýchatelného 
krystalického křemene na pracovišti prostřednictvím 
používání správných postupů

Zlepšit znalosti o potenciálních účincích RCS na 
zdraví a správných postupech NEPSI k zajištění 
ochrany zdraví zaměstnanců a jiných osob, které jsou 
na pracovišti vystaveny účinkům RCS
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Komisařka pro zaměstnanost a sociální věci, paní Marianne Thyssen, zdůraznila k 
příležitosti desátého výročí Dohody: 

Dohoda NEPSI si zaslouží pochvalu za to, že vede 
k nižším úrovním expozice prostřednictvím šíření 
správných postupů, které zaměstnavatelé aktivně 
přijali za své. A pomohla také zlepšit povědomí o 
zdravotních účincích RCS. Zásadní je skutečnost, že 
doplňovala a stále doplňuje evropskou legislativu v 
oblasti ochrany pracovníků. Stanovení mezních hodnot 
prostřednictvím legislativy EU je zásadní pro ochranu 
zdraví pracovníků. To, zda budou zachráněny životy, 
však závisí na kvalitě zavedení a dodržování v praxi 
[…]. Právě tam vidíme tu skutečnou hodnotu přístupu 
odspodu nahoru, který stojí za úspěchem NEPSI.

Komisařka pro 
zaměstnanost a 

sociální věci 
paní Marianne Thyssen 

„

“
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KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI NEPSI (KPI)

Všichni signatáři Dohody NEPSI – těžební, 
sklářský, keramický, slévárenský průmysl a průmysl 
stavebních materiálů, včetně výrobců cementu, malty 
a betonu – se zavazují každé dva roky vykázat 
klíčové výkonnostní ukazatele NEPSI (KPI). Cílem 
je shromáždit data týkající se vystavení pracovníků 
účinkům RCS. Výsledky hrají klíčovou roli při 
stanovení stavu ochrany zdraví pracovníků z hlediska 
řízení rizik expozice, zdravotního dohledu, školení 
zaměstnanců a správných postupů v praxi.



Existuje několik KPI a souvisejících statistik, které pomáhají monitorovat výkon spojený s 
indikátory. Níže uvedená infografika ukazuje pokrok v letech 2008–2018.

Počet pracovišť je celkový počet jednotlivých 
pracovišť zaštítěných signatářskými asociacemi 
NEPSI.

Počet vykázaných pracovišť je počet 
jednotlivých pracovišť, které jsou členy asociace, 
která je signatářem NEPSI, s odevzdaným 
výkazem KPI.

% vykázaných pracovišť vyjadřuje počet 
pracovišť, která odevzdala výkaz KPI, jako 
procentuální podíl na celkovém počtu pracovišť.
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Počet vykázaných zaměstnanců je celkový 
počet jednotlivých pracovníků na pracovištích, 
která odevzdala výkaz KPI.

4.

% zaměstnanců, kteří jsou potenciálně vystaveni 
účinkům dýchatelného krystalického křemene (RCS), 
vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých pracovníků, 
kteří jsou potenciálně vystavení působení dýchatelného 
krystalického křemene na pracovišti, v poměru k celkovému 
počtu pracovníků. To odpovídá skutečnosti, že někteří 
pracovníci nemusí být ve své roli přímo vystaveni RCS.

5.

4. POČET VYKÁZANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

2008

410 909

2010
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2012
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440 159
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5. ZAMĚSTNANCI POTENCIÁLNĚ 
VYSTAVENÍ RCS VE SVÉ ROLI

39,8 % 40,3 % 40 % 40,1 % 39,5 % 40,8 %
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% pracovníků 
zapojených do 
posouzení rizik 
vyjadřuje procentuální 
podíl pracovníků 
potenciálně vystavených 
účinkům RCS, kteří byli 
zahrnuti do posouzení 
pracovních rizik na svém 
pracovišti.

% pracovníků 
zapojených do 
monitorování expozice 
vyjadřuje procentuální 
podíl pracovníků 
potenciálně vystavených 
účinkům RCS, kteří 
pracují na pracovišti, 
které monitoruje 
vystavení účinkům RCS.

6.

7.
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ZAPOJENÍ DO 
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% pracovníků pod obecným zdravotním dohledem 
vyjadřuje procentuální podíl pracovníků potenciálně 
vystavených účinkům RCS, kteří mají přístup k nějakému 
zdravotnímu dohledu (nikoli konkrétně pro silikózu).

% pracovníků vyžadujících zdravotní dohled 
zaměřený na silikózu vyjadřuje procentuální podíl 
pracovníků potenciálně vystavených účinkům RCS, kteří 
mají rizikové povolání, a proto musí být pod zvláštním 
zdravotním dohledem zaměřeným na silikózu. Tito 
pracovníci mají přístup k pravidelným zdravotním 
prohlídkám.

% pracovníků, na které se vztahuje protokol 
zdravotního dohledu pro silikózu, vyjadřuje 
procentuální podíl všech pracovníků vystavených 
účinkům RCS, na které se vztahuje protokol dohledu 
pro silikózu (včetně těch, kteří musí být pod zvláštním 
dohledem, a těch, kteří se dobrovolně rozhodli, že se 
na ně bude protokol vztahovat).

8.

9.

10.

8. ZAMĚSTNANCI, KTERÝCH 
SE TÝKÁ VŠEOBECNÝ 
ZDRAVOTNÍ DOHLED

10. ZAMĚSTNANCI, KTERÝCH 
SE TÝKÁ PROTOKOL 
ZDRAVOTNÍHO DOHLEDU 
PRO SILIKÓZU

9. ZAMĚSTNANCI 
VYŽADUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ 
DOHLED PRO SILIKÓZU
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% pracovníků absolvujících obecné školení 
vyjadřuje procentuální podíl pracovníků potenciálně 
vystavených účinkům RCS, kteří absolvovali školení v 
obecných zásadách prevence (tj. hierarchie kontrolní 
opatření pro řízení rizik).

% pracovníků absolvujících školení v listech 
činnosti vyjadřuje procentuální podíl potenciálně 
exponovaných pracovníků, kteří absolvovali školení 
vycházející konkrétně z listů činností NEPSI, které 
obsahují konkrétní doporučení zaměřená na prevenci/
snižování vystavení účinkům RCS při výkonu průmyslové 
činnosti.

11.

12.

Každý z ukazatelů vyjadřuje, jak se ochrana zaměstnanců na pracovišti neustále zlepšuje 
v důsledku zavádění správných postupů NEPSI, i když počet pracovníků neustále roste. 

Od podepsání dohody v roce 2006 jsou pololetní zprávy důkazem o konzistentním 
zlepšování standardů ochrany zdraví a bezpečnosti na základě KPI. Úspěch Dohody 
ukazuje, že NEPSI motivuje signatáře k neustálému zlepšování.

11. ZAMĚSTNANCI 
OBECNĚ VYŠKOLENÍ 
V RCS

12. ZAMĚSTNANCI 
KONKRÉTNĚ VYŠKOLENÍ V 
LISTECH ČINNOSTÍ NEPSI

2008

75 %

2010
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88 %
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90 %

2018

88,7 %
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54,6 %

2012

60 %

2014

65,1 %

2016

67,5 %

2018

65,9 %
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Účast v procesu vykazování je známkou závazku společnosti neustále snižovat vystavení 
účinkům RCS. Jakmile společnost zašle svoji pololetní zprávu, obdrží od NEPSI certifikát 
prokazující absolvování vykazování KPI NEPSI za dané období.

Monitorování, vykazování a zlepšování KPI jsou zásadní pro integritu Dohody NEPSI.

Proces vykazování umožňuje Radě NEPSI (složené 
ze zástupců každé signatářské asociace) vypracovat 
souhrnnou zprávu o uplatňování Dohody pro všechny 
zúčastněné strany, včetně orgánů odpovědných za zdraví a 
bezpečnost.
Obrázek níže ukazuje povinnosti každého aktéra na každé z úrovní struktury 
vykazování (zasílání pozvánek nebo hlášení KPI NEPSI).
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Dohoda NEPSI pomáhá plnit zákonné a morální povinnosti chránit pracovníky před 
riziky na pracovišti – konkrétně před riziky vystavení RCS. 

Celkově účast zlepšuje pracovní podmínky zaměstnanců, a zároveň zvyšuje 
konkurenceschopnost podniků, což je v nejlepším zájmu všech.

PROČ JE NEPSI DŮLEŽITÉ?

NEPSI zajišťuje, aby všechny strany měly nástroje potřebné k ochraně 
zdraví pracovníků, tím, že dělají správné kroky k minimalizaci vystavení 
účinkům RCS. Opatření NEPSI jsou mimořádně účinná při ochraně 
pracovníků na pracovišti před plicními nemocemi včetně silikózy, což 
je nevyléčitelná nemoc z povolání, která je důsledkem dlouhodobému 
vystavení vysokým úrovním RCS.

Dohoda NEPSI je klíčová pro ochranu a zlepšení zdraví pracovníků v 
průmyslových odvětvích, kde mohou být na pracovišti vystaveni účinkům 
RCS. Správné postupy poskytují společnostem a jejich pracovníkům 
praktický návod a shromažďování dat v rámci pravidelného vykazování 
napomáhá společnostem identifikovat oblasti, kde lze ochranná opatření 
posílit. Shromažďování dat také pomáhá zajistit přesné záznamy o 
monitorování vystavení účinkům RCS napříč průmyslovými odvětvími, což 
následně pomůže Evropské komisi s budoucími politickými rozhodnutími 
týkajícími se RCS.

Tím, že se asociace stane signatářem Dohody NEPSI, prokáže skutečný 
závazek zajistit blaho svých pracovníků v daném průmyslovém odvětví 
a zavést osvědčená ochranná opatření. Signatářské asociace mají také 
příležitost komunikovat s partnery NEPSI, učit se od nich a podpořit širší 
přijetí správných postupů.

PRO ZAMĚSTNANECKÉ A OBCHODNÍ ASOCIACE

PRO SPOLEČNOSTI

PRO ASOCIACE
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Díky osvědčeným postupům 
NEPSI jsou naši pracovníci lépe 
informováni a schopni se chránit 
před dýchatelným krystalickým 
křemenným prachem, což je jedna 
z našich absolutních priorit.
 
Dr. Paul Páez-Maletz 
Generální ředitel, Quarzwerke GmbH

„

“

Opatření sestavená organizací 
NEPSI jsou pro průmysl přínosem, 
protože chrání naše pracovníky a 
z dlouhodobého hlediska zlepšují 
bezpečnost i ziskovost naší 
činnosti.
 
Klaus Krause 
Manažer pro energie a EHS, Rosenthal GmbH

„

“



EVROPŠTÍ SIGNATÁŘI NEPSI
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA ADRESE

NEPSI.EU


