


Úvod
Dne 25. dubna 2006, 14 průmyslových odvětví � a odborů podepsalo "Dohodu o ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a používání krystalického křemene a produktů, které ho obsahují," zkráceně 
"Dohoda NEPSI" (publikována v Úředním věstníku 2006 / C279 / 02). Představuje první evropskou smlouvu o 
sociálním dialogu mezi jednotlivými odvětvími svého druhu, a pokrývá pracovní sílu více než 2 milionů zaměstnanců 
v následujících 17 průmyslových odvětvích: průmyslové suroviny, těžba, kameniva, přírodní kámen, keramzit, kov, 
kovoprůmysl, strojírenský průmyslu a technologie, cement, malta, prefabrikovaný beton, keramika, skleněné vlákno, 
slévárenství, izolace z minerální vlny, obalového skla a plochého skla.

Krystalický křemen (SiO) je nezbytnou součástí materiálů, které mají velké množství využití v průmyslu a jsou 
nepostradatelnou součástí mnoha produktů a věcí, které používáme každý den: je nemožné představit si domy bez 
cihel, malty nebo oken, auta bez motorů nebo čelních skel, život bez silnic nebo jiných dopravních infrastruktur a 
každodenních předmětů vyrobených ze skla nebo keramiky.

Ačkoli krystalický křemen je v přírodě všudypřítomný, inhalace jemného prachu obsahujícího jeho podíl může 
představovat nebezpečí na pracovišti. Vzhledem k tomu, že se dá kontakt s touto látkou kontrolovat, se hlavní 
průmyslová odvětví, kterých se možné vystavení dýchatelnému krystalickému křemeni týká, dohodla na vhodných a 
spolehlivých opatřeních, aby tak zlepšila pracovní podmínky.

Základním kamenem  této dohody je proces posouzení r�z�k s jehož pomocí lze urč�t, která opatření a osvědčené 
postupy zavést, aby se zvýš�la ochrana pracovníků. K tomuto účelu byla pod názvem Průvodce osvědčeným� postupy 
navržena a sestavena sada podrobných pracovních l�stů odpovídajících spec�fickým průmyslovým podmínkám, která 
ex�stují v s�gnatářských průmyslových podmínkách. Tento dokument, který navíc obsahuje doporučení pro 
mon�torování prachu, zdravotní dohled a rady ke školení, byl př�pojen k dohodě.

Dnes slaví 16 partnerů NEPSI 10 let úspěšného zavádění těchto postupů. Tento leták slouží jako průvodce slouží jako 
přehled o tom, co lze považovat za jednu z největších osvětových kampaní ze strany průmyslu, týkající se 
dýchatelného krystalického křemene. Zároveň nabízí konkrétní a účinná opatření ke snížení kontaktu s prachem a k 
ochraně zdraví zaměstnanců, kteří s ním přichází do kontaktu.  

V�deo "Řešení problémů souv�sejících s dýchatelným krystal�ckým křemenem - proč je NEPSI tou pravou volbou" je k 
d�spoz�c� v polšt�ně na https://v�meopro.com/ecpv�deoproduct�ons/neps�, password: s�l�ca.

Sledujte vývoj na www.neps�.eu.

�Z�městn�nci: IndustriALL Z�městn�nci: Gl�ssFibreEur�pe ⁽skleněná vlákn�⁾ BIBM ⁽pref�brik�v�ný bet�n⁾ CAEF ⁽slévárenství⁾ 
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⁽pl�ché skl�⁾ IMAEur�pe ⁽průmysl�vé m�teriály⁾ UEPG ⁽k�meniv�⁾



Semnarea acordului
Primul  Dialog Social "Acordul 
privind protecția sănătății 
lucrătorilor prin buna manipulare și 
utilizare a siliciului cristalin și a 
produselor ce-l conțin" a fost 
semnat la 25 Aprilie 2006 de 14 
sectoare industriale și sindicate, în 
prezența Comisarului European 
pentru Muncă,  Afaceri Sociale și 
Șanse Egale, Vladimír Špidla.

Un Acord inovativ de 
Dialog Social 

Negociat timp de nouă luni grație 
unui grant CE, acordul autonom a 
fost publicat în Jurnalul Oficial al 
UE la 17 noiembrie (2006 / C 
279/02) și tradus în 20 de limbi ale 
UE. Calificat drept inovatoar, ADS 
a fost, într-adevăr, primul acord 
multi-sectorial, primul semnat de 
partenerii non-sociali, primul 
publicat în Jurnalul Oficial și primul 
sprijinit printr-un proces de 
raportare structurat.

Vliv Dohody o sociálním dialogu   
Studie ES dospěla k závěru, že díky dohodě NEPSI se dá dosáhnout nejen lepšího souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, ale také dokáže být efektivní při vytváření přidané hodnoty tam, kde vnitrostátní pokyny k dispozici nejsou. 
Dohoda NEPSI zvyšuje mezi vedením a zaměstnanci povědomí o nebezpečí, kontrole i o dopadech na lidské zdraví a 
nabízí jedinečnou příležitost sdílení postupů mezi členskými státy. 

Podepsání dohody 
První Společenský dialog mezi 
jednotlivými odvětvími "Dohoda o 
ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a 
správného používání krystalického 
křemene a produktů, které ho obsahují" 
byl podepsán dne 25. dubna 2006 14 
průmyslovými odvětvími a odbory za 
přítomnosti evropského komisaře pro 
zaměstnanost, sociální věci a rovné 
příležitosti, Vladimíra Špidly.

Inovativní Dohoda o 
Společenském dialogu 

Po devíti měsících vyjednávání byla 
samostatná dohoda díky grantu ES 

zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 17. 
listopadu (2006 / C 279/02) a přeložena do 

20 jazyků EU. Dohoda o Společenském 
dialogu, vyhodnocená jako inovativní, byla 

opravdu první dohodou mezi jednotlivými 
obory, která byla zároveň i první dohodou 

podepsanou partnery mimo sociální oblast, 
byla poprvé zveřejněna v Úředním věstníku 

a podpořena strukturovaným procesem 
podávání zpráv.

Spuštění osvětové 
kampaně
Byla zahájena největší osvětová 
kampaň o dopadech kontaktu s 
dýchatelným krystal�ckým křemenem 
na l�dské zdraví, která kdy byla v 
průmyslu organ�zována. Nově 
vytvořené komun�kační nástroje, 
pokyny � �nternetové stránky: 
www.neps�.eu podpoř�l� tuto kampaň. 
S pomocí webového nástroje pro 
podávání zpráv, což je zabezpečený 
�nternetový systém ve 22 evropských 
jazycích, proběhlo předběžné 
zpravodajské cv�čení.

Přijetí státními orgány
Pro celou řadu zúčastněných stran byly 

zorganizovány putovní propagační 
kampaně. Ty pak, díky intenzivnímu 

úsilí, které strany vyvinuly při šíření 
informací, vyústily v bezprostřední 

akce. Od podpisu Dohody o sociálním 
dialogu se v Belgii a Itálii uskutečnila 

jednání o jejím začlenění do národních 
kolektivních smluv. Státní orgány a 

státní instituce v Německu a ve 
Spojeném království zahrnuly Dohodu 

o osvědčených postupech do jejich 
vlastních prevenčních postupů.

První sběr dat NEPSI
4707 lokalit poskytlo kompletní 
údaje při prvním sběru dat NEPSI. 
Nahlášení zaměstnanci: 428,698
Zaměstnanci, kteří mohli přijít do 
kontaktu s dýchatelným krystalickým 
křemenem: 173.239 (40,4%) na něž 
se vztahuje:
Ÿ Vyhodnocení rizik: 88%
Ÿ Sledování kontaktu s látkou: 

62%
Ÿ Zdravotní sledování výskytu 

silikózy: 89%
Ÿ Školení Obecných zásad 

prevence: 74% a pracovních 
listů Průvodce osvědčenými 
postupy: 44%



Noví partneři
NEPSI přivítalo v červnu 2009 EXCA 
jako nového signatáře  
Bulharské a rumunské verze Dohody 
a Průvodce osvědčenými postupy 
jsou k dispozici na internetu. 
NEPSI Průvodce osvědčenými 
postupy byl dobrovolně přijat, 
podpořen a přeložen norskými 
průmyslovými oborovými 
organizacemi, což podpořilo 
rozšíření dohody mimo EU.

Druhý sběr dat NEPSI 
Místa sběru dat: 5.789 (o 22% více než v 
roce 2008)
Nahlášení zaměstnanci: 462,215 
Zaměstnanci, kteří mohli přijít do 
kontaktu s dýchatelným krystalickým 
křemenem: 173.239 (41,2%) na něž se 
vztahuje: 
Ÿ Vyhodnocení rizik: 91%
Ÿ Sledování kontaktu s látkou: 67% 
Ÿ Zdravotní sledování výskytu 

silikózy: 95% 
Ÿ Školení Obecných zásad prevence: 

84% a pracovních listů Průvodce 
osvědčenými postupy: 57% 

Putovní propagační 
kampaně 

Dva národní semináře s hojnou účastí 
byly organizovány v Nizozemsku a v 

Maďarsku.  Posledně jmenovaného se 
zúčastnil státní tajemník ministerstva 

práce a sociálních věcí. 

Školící pomůcky   
NEPSI přidalo nové on-line vzdělávací 

nástroje ve 22 evropských jazycích na 
podporu Průvodce správnými postupy: 

9 videí PIMEX (Picture Exposure Mix). 
Slouží k měření úrovně kontaktu 

pracovníka s látkou při provádění úkolů 
v souladu s doporučeními Průvodce 

oproti jiným postupům.

Putovní propagační 
kampaně 
Díky novému grantu EU, mohla NEPSI 
zvýšit svou podporu zavádění SDA a to 
zejména v zemích střední a východní 
Evropy. Pět národních seminářů bylo 
zorganizováno v Bulharsku, České 
republice, Rumunsku a Polsku.  

Sada nástrojů NEPSI
Bylo vytvořeno propagační DVD NEPSI 
s příslušnými dokumenty a sadou 
nástrojů v všech jazycích.

Třetí sběr dat NEPSI 
Místa sběru dat: 6367 (navýšení o 
10%)
Nahlášení zaměstnanc�: 498.583 
(navýšení o  8%) Zaměstnanc�, kteří 
mohl� př�jít do kontaktu s 
dýchatelným krystal�ckým 
křemenem 40,6% (202.251) na něž se 
vztahuje: 
Ÿ Vyhodnocení r�z�k: 92%
Ÿ Sledování kontaktu s látkou: 

70% 
Ÿ Zdravotní sledování výskytu 

s�l�kózy: 
Ÿ Školení Obecných zásad 

prevence 85% a pracovních l�stů 
Průvodce osvědčeným� 
postupy: 61% Což představuje o 
8 a14% více zaměstnanců než v 

roce 2010.

Dohoda o sociálním dialogu byla 
dobrovolně zavedena za hranicemi 

Evropské unie v Norsku, Švýcarsku, 
Srbsku, Turecku a Spojených státech.

Partneři NEPSI v letech 2012-2013 
OSHA kampaň "Společně k prevenci 

rizik".
Spuštění projektu německé �rmy 

Sachgebiet Glas und Keramik "10 
zlatých pravidel pro snížení kontaktu 

pracovníků s prachem“ s kontrolním 
seznamem.

Uznání Dohody o 
sociálním dialogu 
Evropskou unií
Článek věnovaný úspěchu Dohody o 
krystalickém křemeni byl zařazen do 
speciálního vydání zpravodaje EU 
Sociální dialog.
Rada NEPSI nadále pořádá své 
výroční zasedání v Bruselu k 
posouzení dalšího vývoje a kvůli 
žádosti o nový grant ES. 

Čtvrtý sběr dat NEPSI 
Od roku 2008 narostl počet míst 
sběru dat o 32% a počet 
monitorovaných zaměstnanců o 9%. 
Ÿ Počet míst 6,268
Ÿ Mon�torovaní zaměstnanc�: 

464.786 z n�chž mohlo př�jít do 
kontaktu s RCS: 188.563 (40%), 
na něž se vztahuje:

Ÿ Vyhodnocení r�z�k: 93%
Ÿ Sledování kontaktu s látkou: 

71,5%
Ÿ Zdravotní sledování výskytu 

s�l�kózy: 95%
Ÿ Školení Obecných zásad 

prevence 88,4% a pracovních 
l�stů Průvodce osvědčeným� 
postupy: 66%



NEPSI páté cvičení sběru dat  

Podpora školení  
Díky evropskému grantu byla 
vytvořena nová videa v 9 jazycích. 
Sekretariát NEPSI také začal s 
podporovat národní partnery 
pořádání mnohojazyčné webové 
semináře v různých zemích a dále tak 
pomáhá zavádění Dohody o 
sociálním dialogu.

NEPSI páté cvičení
sběru dat 

Konference k desátému
výročí

Spuštění nových
internetových stránek
NEPSI www.nepsi.eu


