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A. Potřeba opatření 

Proč? Jaký problém se řeší?  

Tato iniciativa se zabývá nemocemi z povolání způsobenými dvěma skupinami chemických látek, 

olovem a jeho anorganickými sloučeninami (dále jen „olovo“) a diisokyanáty. Regulace olova 

v pracovním prostředí spadá do oblasti působnosti směrnice o karcinogenech, mutagenech 

a reprotoxických látkách (směrnice 2004/37/ES) v návaznosti na dohodu mezi Evropským 

parlamentem a Radou z března 2022 o rozšíření oblasti působnosti směrnice 2004/37/ES 

o karcinogenech a mutagenech o reprotoxické látky. Závazná biologická limitní hodnota1 a limitní 

hodnota expozice na pracovišti (OEL2) pro olovo podle směrnice o karcinogenech, mutagenech 

a reprotoxických látkách byly poprvé zavedeny v roce 1982 v rámci zvláštní směrnice o olovu a od té 

doby nebyly aktualizovány. Regulace diisokyanátů spadá do oblasti působnosti směrnice 

o chemických činitelích (směrnice 98/24/ES). Pro diisokyanáty není v současné době v EU stanovena 

žádná hodnota OEL ani limitní hodnota krátkodobá expozice (STEL3). 

Olovo je klíčovou reprotoxickou látkou na pracovišti, která může ovlivnit sexuální funkce a plodnost 

a vývoj plodu nebo potomstva (vývojová toxicita)4. Může mít také škodlivé účinky na zdraví, jako je 

neurotoxicita, renální toxicita, kardiovaskulární účinky a hematologické účinky. Olovo představuje 

přibližně polovinu všech expozic reprotoxickým látkám na pracovišti a s nimi spojených případů 

poškození reprodukčního zdraví5. Riziko expozice olovu vzniká při těžbě a primárním zpracování 

a následném použití ve výrobcích, jako jsou baterie, a v důsledku jeho dosavadního používání při 

renovacích, sběru odpadu, recyklaci a sanaci. Vzhledem k tomu, že hlavními cestami expozice jsou 

vdechování a přenos z ruky do úst a požití, jsou koncentrace olova v krvi nejlepším ukazatelem 

expozice, protože pokrývají obě cesty expozice. V EU-27 je olovu vystaveno 50 000 až 150 000 

pracovníků a každý rok se vyskytne přibližně 300 případů onemocnění v důsledku expozice olovu na 

pracovišti. Jedním z cílů ekologické a digitální transformace je snížit emise z automobilů o 55 % do 

roku 2030 a eliminovat emise z nových automobilů do roku 2035, přičemž je stanoven cíl 13 milionů 

vozidel s nízkými a nulovými emisemi do roku 20256. V této souvislosti může snaha o větší využívání 

elektrické dopravy a baterií v elektrických rozvodných sítích vést ke zvýšenému používání olova 

(odhadovaný roční nárůst o 25 %7), a tedy k dalším expozicím na pracovišti.  

Diisokyanáty jsou látky senzibilizující kůži a dýchací cesty (astmageny), které mohou mít škodlivé 

účinky na zdraví dýchacích cest, jako je astma z povolání, senzibilizace na isokyanáty a bronchiální 

hyperreaktivita, a také dermální onemocnění z povolání8. K tomu může dojít po akutní i dlouhodobé 

                                                           
1 „Biologickou limitní hodnotou“ se rozumí limit koncentrace příslušného činitele, jeho metabolitu nebo 

ukazatele zatížení v odpovídajícím biologickém materiálu. 
2 Hodnotou „OEL“ se rozumí limit časově váženého průměru koncentrace chemického činitele ve vzduchu 

v oblasti dýchání pracovníka ve vztahu k určenému referenčnímu období, obvykle 8 hodin. 
3 Diisokyanátové látky mají společný mechanismus vyvolávání přecitlivělosti. Výbor pro posuzování rizik 

(RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) proto podporuje skupinový přístup, který se vztahuje na 

širokou škálu jednotlivých diisokyanátových látek. 
4 Toxicita anorganických sloučenin olova pro reprodukční zdraví je způsobena obsahem olova. Výbor RAC 

proto podporuje skupinový přístup, který se vztahuje na širokou škálu jednotlivých látek obsahujících olovo. 
5 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=8220&furtherPubs=yes  
6 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-

european-green-deal_cs, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/fs_19_6726  
7 WEF_A_Vision_for_a_Sustainable_Battery_Value_Chain_in_2030_Report.pdf (weforum.org) 
8 Diisokyanátové látky mají společný mechanismus vyvolávání přecitlivělosti. Výbor RAC proto podporuje 

skupinový přístup, který se vztahuje na širokou škálu jednotlivých diisokyanátových látek. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0037-20220405&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31982L0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0024-20190726&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=cs&pubId=8220&furtherPubs=yes
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_cs
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/fs_19_6726
https://www3.weforum.org/docs/WEF_A_Vision_for_a_Sustainable_Battery_Value_Chain_in_2030_Report.pdf
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expozici. Faktory na pracovišti jsou příčinou přibližně 9–15 % případů astmatu u dospělých 

v produktivním věku. Počet ročních případů astmatu z povolání způsobeného diisokyanáty se v EU 

pohybuje od 2 350 do 7 269 případů9, 10, 11.  

K expozici diisokyanátům na pracovišti dochází především při výrobě polyuretanu v pevné i pěnové 

formě, plastů, nátěrů, laků, dvousložkových barev a lepidel. Tyto výrobky se hojně používají ve 

stavebnictví, při opravách vozidel, všeobecných opravách a při výrobě textilu, nábytku, motorových 

vozidel a jiných dopravních prostředků, domácích spotřebičů, strojů a počítačů. Odhaduje se, že 

diisokyanátům je vystaveno 42 milionů pracovníků. Opatření přijatá jako součást renovační vlny 

v rámci Zelené dohody pro Evropu, jejichž cílem je zvýšit tepelnou izolaci zastavěného prostředí, by 

mohla zvýšit riziko expozice diisokyanátům.  

Pokud by se na úrovni EU nepřijala žádná opatření, na základě současných údajů o expozici se 

očekává, že každý rok dojde k přibližně 298 případům onemocnění a 36 případům vývojové toxicity. 

Za čtyřicet let by to znamenalo 12 000 případů onemocnění způsobených olovem a 1 400 případů 

vývojové toxicity u 98 850 zaměstnanců. Pokud jde o diisokyanáty, odhaduje se, že se ročně vyskytne 

5 000 případů astmatu a 1 300 případů podráždění (např. kůže, sliznic, očí a dýchacích cest). 

Zdravotní náklady v EU-27 by v průběhu čtyřiceti let činily 612,7 milionu EUR (současná hodnota) 

v případě expozice olovu, 7,2 miliardy EUR v případě astmatu a 10,4 milionu EUR v případě 

podráždění v důsledku expozice diisokyanátům.   

Čeho by měla iniciativa dosáhnout?  

Hlavním cílem této iniciativy je dále posílit právo pracovníků na vysokou úroveň ochrany jejich zdraví 

a bezpečnosti při práci snížením expozice olovu a diisokyanátům při práci. Tato iniciativa bude 

sledovat tyto specifické cíle:  

1. zvýšit účinnost limitních hodnot expozice na pracovišti a biologických limitních hodnot pro 

olovo podle směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách na základě 

vědeckých a technických poznatků;   

2. zvýšit účinnost směrnice o chemických činitelích zavedením limitních hodnot pro 

diisokyanáty;  

3. dosáhnout vyváženější a účinnější ochrany pracovníků v celé EU před olovem a diisokyanáty, 

a tím přispět ke snížení zátěže související s nemocemi z povolání.  

 

Jakou přidanou hodnotu mají tato opatření na úrovni EU? 

Současné limitní hodnoty EU, tedy hodnota OEL ve výši 0,150 mg/m³ a biologická limitní hodnota ve 

výši 70 µg/100 ml krve, nebyly aktualizovány více než 40 let, což znamená, že pracovníci v EU 

v současné době podléhají různým úrovním ochrany před expozicí olovu. Členské státy snížily 

expozici v různé míře. V současné době má 15 členských států hodnotu OEL stejnou nebo nižší než 

hodnota EU, přičemž hodnoty se pohybují od 0,05 mg/m3 do 0,15 mg/m3 (současná hodnota OEL 

podle směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách).  

                                                           
9 Work-related asthma in Great Britain 2021 (Astma z povolání ve Velké Británii 2021) (hse.gov.uk) 
10 Occupational Exposure to Diisocyanates in the European Union (Expozice diisokyanátům na pracovišti 

v Evropské unii) Annals of Work Exposures and Health | Oxford Academic (oup.com) 
11 Podle poznámky pod čarou 8 – studie RPA 2021 (externí studie na podporu posouzení dopadů). 

https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/asthma.pdf
https://academic.oup.com/annweh/article/65/8/893/6247067
https://academic.oup.com/annweh/article/65/8/893/6247067
https://academic.oup.com/annweh/article/65/8/893/6247067
https://academic.oup.com/annweh/article/65/8/893/6247067
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Pokud jde o diisokyanáty, tři členské státy mají obecnou hodnotu OEL a několik členských států má 

různé hodnoty OEL pro některé, ale ne všechny diisokyanáty. Limitní hodnotu krátkodobé expozice 

má sedmnáct členských států.  

Revize směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách a směrnice o chemických 

činitelích přinese stejné minimální normy pro všechny členské státy, které si však budou moci stanovit 

přísnější úrovně. To povede k větší harmonizaci a přispěje k lepší ochraně zaměstnanců, zejména před 

diisokyanáty. To rovněž přispěje k rovnějším podmínkám pro podniky v celé EU a pravděpodobně 

povede ke spravedlivějšímu rozdělení a snížení nákladů na zdravotní péči v jednotlivých členských 

státech. Rovněž odpadá nutnost, aby členské státy prováděly vlastní vědecké analýzy, což 

pravděpodobně přinese značné úspory administrativních nákladů. Změnu směrnice o chemických 

činitelích a směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách lze provést pouze na 

úrovni EU.  

B. Možnosti politiky 

Jaké legislativní a nelegislativní možnosti politiky byly zvažovány? Je některá možnost 

upřednostňována? Proč?  

Bylo posouzeno několik scénářů s ohledem na vědecké posouzení provedené Výborem pro posuzování 

rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), stanoviska Poradního výboru pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ACSH), jakož i hodnoty OEL, biologické limitní hodnoty 

a hodnoty STEL platné v různých členských státech. Vědecké hodnocení poskytuje spolehlivé 

poznatky založené na důkazech, zatímco stanoviska výboru ACSH, která zohledňují 

i socioekonomické otázky a otázky proveditelnosti, poskytují důležité informace o úspěšném zavedení 

revidovaných a nových limitních hodnot.  

V případě olova byly při posuzování dopadů zvažovány čtyři možnosti biologické limitní hodnoty 

(µg/100 ml): 70 (základní hodnota), 20, 15 a 4,5. Není možné stanovit jasnou číselnou korelaci mezi 

hladinami olova v ovzduší, kterým jsou pracovníci vystaveni, a následnými hladinami olova v jejich 

krvi. Proto není možné s určitou mírou jistoty určit možnosti pro hodnotu OEL a nezávisle posoudit 

jejich dopady. Číselná hodnota revidované hodnoty OEL je však uvedena na základě názorů klíčových 

zúčastněných stran ve stanovisku výboru ACSH.  

Pro diisokyanáty byly zváženy následující možnosti OEL (µg NCO/m3): základní úroveň, 10, 6 a 3, 

spolu s hodnotou STEL. Na základě svého vědeckého hodnocení, včetně vztahu mezi expozicí 

a rizikem, výbor RAC doporučil, aby hodnota STEL nepřekročila 6 µg/m3 NCO a aby nebyla vyšší 

než dvojnásobek hodnoty OEL.  

Na základě důkladného posouzení dopadů byla jako upřednostňovaná možnost zvolena biologická 

limitní hodnota pro olovo ve výši 15 µg/100 ml krve a hodnota OEL ve výši 0,03 mg/m3jako časově 

vážený průměr (TWA) za referenční období osmi hodin. V případě diisokyanátů se upřednostňuje 

hodnota OEL 6 µg/m3 s limitní hodnotou krátkodobé expozice 12 µg/m3 a poznámkami „senzibilizace 

kůže a dýchacích cest“ a „kůže“. Pro diisokyanáty by navíc měla do 31. prosince 2028 platit 

přechodná hodnota 10 µg/m3 s limitní hodnotou krátkodobé expozice 20 µg/m3. Ty představují 

nejlepší scénáře z hlediska účelnosti, účinnosti a soudržnosti.  

Kdo podporuje kterou možnost?  

Formální dvoufázová konzultace se sociálními partnery potvrdila potřebu revidovat stávající 

biologickou limitní hodnotu a hodnotu OEL pro olovo a navrhnout hodnotu OEL a limitní hodnotu 
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krátkodobé expozice pro diisokyanáty. Všechny tři zájmové skupiny výboru ACSH ve svém 

stanovisku z listopadu 2021 podpořily potřebu revidovat směrem dolů limitní hodnoty pro olovo 

a zavést limitní hodnoty pro diisokyanáty. Zatímco upřednostňovaná možnost týkající se olova má 

podporu zájmové skupiny zaměstnavatelů a zájmové skupiny vlád, zájmová skupina pracovníků 

podpořila nižší hodnoty. Upřednostňovanou možnost pro diisokyanáty plně podporují všechny tři 

zájmové skupiny ve výboru ACSH.  

C. Dopady upřednostňované možnosti 

Jaké mají upřednostňované možnosti výhody?  

Pokud jde o olovo, díky této iniciativě by se mohlo předejít 10 500 případům onemocnění, což by 

v příštích čtyřiceti letech znamenalo peněžní přínos pro zdraví v rozmezí 160 až 250 milionů EUR. 

V případě diisokyanátů není kvůli nedostatku údajů možné kvantifikovat přínosy pro pracovníky, ale 

zúčastněné strany, včetně sociálních partnerů, se jednoznačně shodují na tom, že limitní hodnota 

krátkodobé expozice by snížila počet případů onemocnění.   

Navrhovaná opatření mimo jiné sníží utrpení pracovníků a jejich rodin a umožní jim prožít delší, 

kvalitnější a produktivnější život. Může také zvýšit atraktivitu odvětví, usnadnit nábor pracovníků 

a zvýšit produktivitu.  

Jaké jsou náklady na upřednostňované možnosti?  

Opatření k úpravě pracovních postupů (opatření k řízení rizik, zdravotní dohled, monitorování 

a školení), aby byly v souladu s novými hodnotami, povedou ke zvýšení nákladů pro podniky. 

Odhadované náklady upřednostňovaných možností jsou pro podniky celkově únosné. V případě olova 

by náklady činily 30 000 EUR na podnik po dobu 40 let (méně než 1 % jeho obratu). V případě 

diisokyanátů by společnost musela během 40 let vynaložit 6 000 EUR, což by rovněž nepředstavovalo 

významnou část jejího obratu. Jelikož se jedná o odvětví s vysokou mírou konkurence, očekává se, že 

dopady na spotřebitele budou omezené. 

Jaký bude dopad na podniky, včetně malých a středních podniků a mikropodniků?  

Podniky budou mít prospěch z aktualizovaných limitních hodnot pro olovo a ze zavedení hodnoty 

OEL pro diisokyanáty, neboť se tím zjednoduší ustanovení o dodržování předpisů ve všech členských 

státech a odpadne nutnost koncipovat a uplatňovat opatření šitá na míru v každém členském státě. To 

bude přínosem zejména pro společnosti působící napříč členskými státy. Tyto společnosti budou mít 

také prospěch z vyšší produktivity práce, nižších nákladů na pracovní neschopnost a dalších nákladů 

spojených s nahrazováním pracovníků. Tyto přínosy by v EU-27 mohly dosáhnout částky 5 až 

6 milionů EUR za 40 let. Vzhledem k tomu, že 99 % společností, které v EU pracují s olovem 

a diisokyanáty, jsou malé a střední podniky, vztahují se dopady zjištěné v této zprávě i na ně.  

Očekávají se významné dopady na vnitrostátní rozpočty a správní orgány?  

Neočekává se, že by další administrativní náklady a náklady na vymáhání, které by mohly vzniknout 

donucovacím orgánům, byly významné. Snížení počtu nemocných přispěje ke zmírnění finančních 

ztrát, protože se sníží zátěž systémů sociálního zabezpečení a zdravotní péče. Odhadované úspory pro 

orgány veřejné správy činí v případě olova přibližně 100 milionů EUR po dobu 40 let, což převyšuje 

náklady (500 000 EUR). V případě diisokyanátů budou muset orgány veřejné správy v EU vynaložit 

jednorázové náklady ve výši přibližně 970 000 EUR, které by měly být rovněž kompenzovány přínosy 

(1 750 000 EUR).   
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Očekávají se jiné významné dopady?  

Upřednostňované možnosti budou mít pozitivní dopad na základní práva, zejména co se týče článku 2 

(Právo na život) a článku 31 (Právo na slušné a spravedlivé pracovní podmínky respektující zdraví, 

bezpečnost a důstojnost) Listiny základních práv Evropské unie. 

Kromě toho tento návrh pozitivně přispěje k dosažení cílů udržitelného rozvoje v oblasti zdraví 

a kvalitního života (cíl 3) a důstojné práce a ekonomického růstu (cíl 8). Pozitivní dopad se očekává 

také u cíle 9 v oblasti průmyslu, inovací a infrastruktury a u cíle 12 v oblasti odpovědné výroby 

a spotřeby.  

D. Návazné kroky 

Kdy bude tato politika přezkoumána? 

Účinnost navrhovaných revizí směrnice o karcinogenech, mutagenech a reprotoxických látkách 

a směrnice o chemických činitelích bude měřena v rámci hodnocení směrnic EU o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, jak je stanoveno v článku 17a směrnice 89/391/EHS.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN

