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1. Úvodní slovo ředitele 

Rok 2014 byl historicky prvním rokem existence Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany 
zdraví, z.ú. Ačkoli ústav sám oficiálně vznikl až ve druhé polovině tohoto roku, prakticky již 
od jeho začátku probíhala intenzívní jednání mezi jeho budoucími zakladateli. Ta se nesla 
především ve znamení hledání společných vizí, definování cílů činnosti a formování pilířů 
budoucího chodu ústavu. Všichni, kteří se tohoto náročného procesu účastnili, byli hnáni 
touhou po vytvoření vážené a prosperující znalostní instituce, která by si vydobyla „své místo 
na zemi“ a v odborných kruzích nalezla respekt a uznání. Jak je však známo, od myšlenky 
k cíli vede dlouhá a trnitá cesta. Proto ani zrod ústavu nebyl jednoduchý a vyžádal si nemalé 
úsilí. Vynaložená snaha ale byla korunována úspěchem a dne 30. srpna 2014 byl ústav 
oficiálně zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové – 
pobočka Pardubice pod značkou U14. Proces vzniku ústavu tím byl dovršen. Ovšem budování 
skutečné instituce teprve započalo. Bilancovat, zda se nám to daří, je jistě předčasné. 
Nicméně jedno je neoddiskutovatelné – vznik ústavu vzbudil pozornost a mnohdy i přehnané 
emoce, na což lze jistě nahlížet z vícero úhlů. Opovržení a pomluvy, jež byly a jsou aktivně 
šířeny některými našimi oponenty, však přinesly i pozitivní efekt, kdy se ústav dostal do 
všeobecného povědomí širší odborné veřejnosti, což přispělo k jeho propagaci. Samozřejmě 
mnohem více lze ocenit, že již v prvním roce fungování ústavu se podařilo uzavřít několik 
velice důležitých partnerství s řadou institucí, což zřetelně dokládá, že pozitivně laděných lidí 
je v naší společnosti naštěstí stále více nežli zapšklých škarohlídů. Nalézat společnou řeč s 
těmi, kterým jde stejně jako nám o posilování bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci i 
při běžných každodenních aktivitách, proto bude i nadále patřit mezi hlavní poslání ústavu. 
Mohu upřímně prohlásit, že v tomto konání nepolevíme a v žádném případě se nenecháme 
nikým a ničím odradit! Věřím, že nakonec pouze čas a výsledky naší práce prokáží, zda náš 
ústav je či není institucí solidní a s perspektivní budoucností.  

A protože jej budujeme s upřímným nadšením a opravdovým zaujetím pro věc samou, 
rozhodně nemám z budoucnosti žádné obavy.  

 

 

Dr. Petr Adolf Skřehot 

ředitel ústavu 

 

V Praze dne 7. května 2015 



  

Výroční zpráva za rok 2014 

 

4 / 15    

2. Základní informace o ústavu 

2.1. Zakladatelé 

Zakladateli ústavu jsou tři fyzické a dvě právnické osoby a to: 

↘ RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 

↘ JUDr. Petr Kožmín 

↘ Ing. Petr Osička 

↘ ERGOWORK, s.r.o. 

↘ G U A R D 7, v.o.s. 

 

2.2. Poslání a cíle 

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú je neziskovou organizací zřízenou podle 

§ 402 zákona č. 89/2012 Sb. za účelem provozování společensky a hospodářsky prospěšné, 

vysoce specializované a odborné činnosti se zaměřením na nezávislou znaleckou, vědecko-

výzkumnou a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, 

prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu. 

Pro naplňování předmětu a cílů své činnosti ústav využívá své osobní a majetkové složky a 

dále rozvijí aktivní spolupráci s třetími osobami, kterými jsou zejména odborné organizace a 

uznávané autority působící ve výše uvedených oborech.  

Činnosti ústavu se podle jeho Zakládací listiny ze dne 3. června 2014 dělí na hlavní a vedlejší 

(doplňkové). Mezi hlavní činnosti ústavu patří: 

↘ vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných 
stanovisek v souvislosti s právním jednáním státních orgánů a orgánů územních 
samospráv, 

↘ vědecko-výzkumná činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární 
ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk 
managementu, 

↘ vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, 
prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu, 

↘ podpora hospodářsky prospěšných činností v podobě vytváření a transferu znalostí 
z oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, 
bezpečnostního inženýrství nebo risk managementu za aktivního využití poznatkové 
základny kooperujících právnických a fyzických osob působících v uvedených 
oborech zájmu. 
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Mezi vedlejší činnosti patří: 

↘ komerční služby poskytované právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a 
občanům, 

↘ průmyslový výzkum a související implementace, 

↘ popularizace oborů zájmu ústavu prostřednictvím Portálu BOZP a vlastní publikační 
činnosti v odborném tisku, 

↘ pořádání nebo spolupořádání seminářů, konferencí a dalších akcí určených pro 
odbornou veřejnost, 

↘ aktivity spojené s posilováním odborných kompetencí členů sdružených v členské 
sekci (Česká asociace pro prevenci rizik / ČAPR). 

 

Třetím pilířem aktivit ústavu je činnost Think Tanku, jejímž smyslem je vytvářet moderní 
myšlenková spojení mezi akademickou oblastí, politikou, komerčním a nevládním sektorem.  

Cílem této činnosti je: 

↘ poskytovat objektivní informace médiím a veřejnosti, 

↘ analyzovat příčiny problémů, které jsou ovlivněny aktuálními hospodářskými 
podmínkami a politickou situací v České republice a Evropské unii, 

↘ podílet se na vytváření strategií a rozvojových koncepcí na národní úrovni, 

↘ definovat nové nápady, vize a potřeby v oblastech zájmu ústavu, 

↘ vytvářet multidisciplinární síť expertů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci, 

↘ podílet se na rozvoji myšlenkových trustů u spřátelených zájmových sdružení, 

↘ přispívat ke kultivaci veřejné debaty o aktuálních otázkách a problémech sužujících 
zaměstnance a zaměstnavatele, 

↘ spolupracovat s organizačními složkami státu s cílem vytvářet podmínky pro 
posilování prevence rizik a kvality práce. 

 

2.3. Oprávnění k znalecké činnosti 

Ústav je na základě Rozhodnutí ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. 
č.j. MSP-93/2014-OSD-SZN/15 ze dne 8.12.2014 zapsán do I. oddílu seznamu ústavů 
kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor bezpečnost práce s rozsahem znaleckého 
oprávnění pro: 

↘ bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

↘ chemické látky a chemické přípravky, 

↘ bezpečnost práce ve stavebnictví a při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, 

↘ prevenci rizik, 
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↘ ergonomii, 

↘ nanobezpečnost. 

 

Ve své znalecké činnosti se ústav zaměřuje jak na problematiku pracovních úrazů a 
provozních nehod, tak i na otázky souvisejícími s pracovními podmínkami, novými riziky 
(New and Emerging Risks) nebo lidským a organizačním faktorem. Potřebnou 
multidisciplinaritu a široký odborný záběr zajišťuje tým znalců ústavu, spolupracujících znalců 
a externích odborníků. 

 

3. Orgány ústavu 

3.1. Management ústavu 

Management ústavu je tvořen řídícími a kontrolními orgány, které vykonávají správní, 
kontrolní a exekutivní funkci. Jejich působnosti jsou vymezeny ve Statutu ústavu, který je 
základním vnitřním předpisem ústavu evidovaným pod č.j. 101-001/2014. Statut dále 
podrobněji upravuje náležitosti fungování ústavu, stanoví organizační strukturu ústavu a 
stanoví úkoly a působnost odborných a poradních orgánů ústavu. 

 

3.1.1. Správní rada 

Správní rada je nejvyšším orgánem ústavu, který vykonává veškeré funkce, pokud nejsou 
svěřeny jiným orgánům ústavu. Působnost správní rady je upravena v článku 7, odst. 6 
Statutu ústavu. 

Správní rada v roce 2014 fungovala v následujícím složení: 

↘ JUDr. Petr Kožmín (předseda) 

↘ Bc. Miloš Eichler (místopředseda) 

↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 

↘ Ing. Jakub Marek 

↘ Ing. Petr Osička 

↘ Martin Ptáček 

 

3.1.2. Revizor 

Revizor vykonává roli dozorčí rady ústavu a jeho působnost je upravena v článku 8, odst. 6 
Statutu ústavu. V roce 2014 zastávala funkci revizora: 

↘ Ing. Renata Eichlerová 
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3.1.3. Ředitel 

Ředitel ústavu je statutárním a výkonným orgánem ústavu. Za svoji činnost je odpovědný 
správní radě. Ředitel rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny správní radě 
nebo revizorovi ústavu. Z hlediska pracovně-právních vztahů a ve vztahu k zaměstnancům 
ústavu, spolupracujícím osobám nebo externím subjektům je ředitel vedoucím pracovníkem 
ústavu. Působnost ředitele je upravena v článku 9, odst. 7 Statutu ústavu. 

V roce 2014 zastával funkci ředitele: 

↘ RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 

 

3.1.4. Tajemník členské sekce 

Tajemník je orgánem ústavu zastávající v rámci členské sekce účelovou provozní pozici 
organizačně-správního charakteru. Za svoji činnost je odpovědný správní radě. V rámci 
řádného plnění svých povinností aktivně spolupracuje s předsedou výboru ČAPR a ředitelem. 
Působnost tajemníka je upravena v článku 12, odst. 11 Statutu ústavu. Tajemník zastupuje 
ředitele v době, kdy ředitel nemůže z vážných důvodů vykonávat svou funkci, přičemž 
přebírá jeho pravomoci uvedené v článku 9, odst. 7, písm. a) až f) a k) až o) Statutu ústavu. 

V roce 2014 zastával funkci tajemníka členské sekce: 

↘ Ing. Jakub Marek 

 

3.2. Ostatní orgány ústavu 

Mezi ostatní orgány ústavu patří odborné a poradní orgány.  

3.2.1. Odborné orgány 

Odborné orgány ústavu slouží k naplňování předmětu a cílů činnosti ústavu prostřednictvím: 

↘ poskytování odborných stanovisek k vybraným interním dokumentům ústavu, 

↘ spolupráce při tvorbě strategií ústavu, koncepce rozvoje ústavu a přípravě návrhů 
výzkumných projektů, 

↘ podílení se na realizaci dílčích úkolů v rámci znalecké činnosti, vzdělávacích aktivit, 
výzkumné činnosti a ostatních odborných aktivit ústavu. 

 

Stálými odbornými orgány ústavu jsou kolegia (pro znaleckou činnost, pro vzdělávání a pro 
vědecko-výzkumnou činnost).  
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Kolegium pro znaleckou činnost, jehož členy mohou být pouze soudní znalci zapsaní 
v Evidenci znalců a tlumočníků (justice.cz), fungovala v roce 2014 ve složení: 

↘ Ing. Petr Osička (vedoucí kolegia) 

↘ JUDr. Petr Kožmín 

↘ RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 

↘ Ing. Mojmír Klas, CSc. 

  

Kolegium pro vzdělávání fungovalo v roce 2014 ve složení: 

↘ Bc. Miloš Eichler (vedoucí kolegia) 

↘ Ing. Jakub Marek 

↘ Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. – FBI VŠB-TU 

↘ Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – FBMI ČVUT 

  

Kolegium pro vědecko-výzkumnou činnost fungovalo v roce 2014 ve složení: 

↘ Ing. Šárka Vlková, Ph.D. (vedoucí kolegia) 

↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 

↘ doc. Ing. Dr. Aleš Bernatík – FBI VŠB-TU 

↘ doc. Ing. David Řehák, Ph.D. – FBI VŠB-TU 

↘ Mgr. Tomáš Karlík – Fakultní nemocnice Ostrava 

 

3.2.2. Poradní orgány 

Poradní orgány ústavu slouží k naplňování předmětu a cílů činnosti ústavu prostřednictvím: 

↘ poskytování odborných stanovisek, odborných názorů, know-how  a inovativních 
myšlenek pro řešení konkrétních otázek a úkolů ústavu, 

↘ poskytování zpětných vazeb v souvislosti s realizovanými činnostmi ústavu, zejména 
pak ohlasu odborné veřejnosti, 

↘ předkládání návrhů na další rozvoj činnosti ústavu, odborného zaměření nebo 
prezentace ústavu navenek. 

↘ Činnosti odborných a poradních orgánů podle jejich zaměření anebo účelu, pro 
které byly zřízeny, využívá správní rada, ředitel ústavu a vedoucí kolegií. Členství v 
odborných a poradních orgánech je považováno za čestnou funkci. 
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Stálým poradním orgánem ústavu je výbor členské sekce (ČAPR), který v roce 2014 fungoval 
ve složení: 

↘ Ing. Michaela Hájková (předsedkyně) 

↘ Bc. Martin Schoř (místopředseda) 

↘ Ing. Romana Bláhová  

↘ Ing. Roman Filkorn 

 

Mezi ostatní (účelové) poradní orgány patří komise ustanovené rozhodnutím správní rady a 
poradci jmenovaní ředitelem ústavu. V roce 2014 nebyla ustanovena žádná komise ani nebyl 
jmenován žádný poradce. 

 

4. Personální záležitosti 

K 31. prosinci 2014 byl v pracovně-právním nebo obdobném vztahu vůči ústavu 1 
zaměstnanec zastávající funkci ředitele, kterému vznikl podle § 414 zákona č. 89/2012 Sb. 
nárok na mzdu.  

Ostatní osoby, které se v roce 2014 podílely na aktivitách ústavu nebo chodu jeho členské 
sekce, plnily stanovené úkoly v režimu dobrovolnické činnosti a neuplatnily nárok na mzdu 
nebo nepeněžité plnění.  

Členství ve správních, kontrolních a poradních orgánech ústavu je podle § 414 zákona 
č. 89/2012 Sb. považováno za čestné funkce, a proto členům správní rady, revizorovi, 
tajemníkovi a členům výboru ČAPR  nevznikl nárok na odměnu.  

 

5. Činnost ústavu  

5.1. Aktivity v rámci hlavní činnosti 

Znalecká činnost pro potřeby státních orgánů a orgánů územních samospráv: 

↘ vypracování znaleckého posudku: 0 

↘ vypracování specializované analýzy, studie nebo odborného stanoviska: 0 

↘ přijetí poptávky na zpracování znaleckého posudku: 0 

↘ přijetí poptávky na zpracování specializované analýzy, studie nebo odborného 
stanoviska: 0 
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Vědecko-výzkumná činnost: 

↘ řešené projekty VaV (příjemce/další účastník): 0 

↘ spolupráce na řešení projektu VaV: 0 

↘ podané návrhy projektů: 2 

► Název projektu 1: Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u 
vysoce rizikových technických zařízení 

► Uchazeči: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Znalecký ústav 
bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 

► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / BETA 

 

► Název projektu 2: SEFA-Pro 2015: Nástroje a postupy pro prevenci rizik a 
předcházení vzniku mimořádných událostí při akcích hromadného charakteru 

► Uchazeči: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Česká asociace 
hasičských důstojníků, o.s., Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 

► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra / Bezpečnostní výzkum 

 

Vzdělávací činnost: 

↘ realizované vzdělávací kurzy, workshopy a semináře: 0 

↘ spolupráce na realizaci vzdělávacích kurzů, workshopů a seminářů: 1 

► Název akce: S chemií bezpečně 

► Organizátor: 3M Česko spol. s r.o. 

► Datum a místo konání: 7. listopadu 2014, Přerov 
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5.2. Aktivity v rámci vedlejší činnosti 

Odborné poradenství: 

↘ V roce 2014 nebyla realizována žádná komerční služba v režimu poradenství. 

 

Průmyslový výzkum a související implementace: 

↘ V roce 2014 nebyl realizován žádný projekt průmyslového výzkumu ani související 
implementace. 

 

Popularizace oborů zájmu ústavu: 

↘ provoz Portálu BOZP: průběžně 

↘ publikační činnost v odborném tisku: 1 

► Název publikace: Kam směřujeme v BOZP? 

► Autor: Petr A. Skřehot 

► Zdroj: Bezpečnost a hygiena práce, č. 12/2014 

 

5.3. Aktivity členské sekce 

Členská sekce byla zřízena v souladu se Zakládací listinou ústavu a článku 11 a 12 Statutu 
ústavu. Níže jsou uvedeny stručné informace o sekci a jejích aktivitách v roce 2014. 

↘ Počet členů k 31. prosinci 2014: 14 

► Individuální členství: 10 

► Korporátní členství: 4 

↘ Účast zástupců ústavu na XXVII. mezinárodní konferenci „Aktuálne otázky BOZP“ 
(19. – 21.11.2014, Štrbské Pleso, Slovensko) 

↘ Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik: realizováno 1 setkání 
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6. Spolupráce a členství 

Pro naplňování předmětu své činnosti ústav rozvíjí aktivní spolupráci s vybranými subjekty, 
mezi které patří vysoké školy nebo jejich organizační složky, výzkumné organizace, profesní 
sdružení, přední inženýrské společnosti nebo významné firmy působící v oborech zájmu 
ústavu. Předmět spolupráce mezi ústavem a jeho partnery se uskutečňuje v těchto rovinách: 

↘ spolupráce na vysokoškolské výuce a jejím odborném rozvoji, 

↘ odborné pomoci při výchově studentů k vědecké práci formou vedení diplomových 
prací, odborných konzultací apod., 

↘ spolupráce při pořádání odborných akcích, 

↘ vzájemné odborné podpory při rozvoji a popularizaci vědeckých oborů společného 
zájmu, 

↘ vzájemné spolupráce při podávání společných nabídek do výběrových řízení k 
veřejným zakázkám nebo výzkumným projektům, 

↘ vzájemné spolupráce při řešení komerčních nebo výzkumných projektů, 
vypracovávání znaleckých posudků a odborných stanovisek, 

↘ vzájemné výměny zkušeností a informací v oblastech společného zájmu, 

↘ vzájemné propagace svých aktivit a posilování dobrého jména smluvních partnerů 
před odbornou veřejností. 

 

V roce 2014 byly stálými smluvními partnery ústavu tyto subjekty: 

↘ Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 

↘ Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 

↘ Katedra bezpečnosti a produkcie Strojnícke fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

↘ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

↘ Bezpečnostně-technologický klastr, z.s. 

↘ VÚJE Česká republika s.r.o. 

↘ NEDOMYSLENO s.r.o. 

 

V rámci publikační, osvětové a prezentační činnosti s ústavem v roce 2014 spolupracovaly: 

↘ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. 

↘ Časopis Bezpečnost a hygiena práce vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s. 

↘ 3M Česko, spol. s r.o. 
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7. Hospodaření ústavu  

AKTIVA k 31.12.2014 (v Kč)  

Dlouhodobý nehmotný majetek 0  

Dlouhodobý hmotný majetek  0  

Dlouhodobý finanční majetek 0  

Dlouhodobé pohledávky 0  

Krátkodobý majetek 0  

Zásoby 0  

Krátkodobé pohledávky 1 562,83  

Krátkodobý finanční majetek   30 973,13  

PASIVA   

Jmění účetní jednotky a upravující položky 50 000,00  

Fondy 0  

Výsledek hospodaření -23 464,04  

Rezervy 0  

Dlouhodobé závazky 0  

Krátkodobé závazky 6 000,00  

Jiná pasiva – výdaje příštích období 0  

Jiná pasiva – výnosy příštích období 0  

 

NÁKLADY Hlavní činnost (v Kč) Vedlejší činnost (v Kč) 

Náklady z činnosti 22 990,17  5 500,00 

Finanční náklady 0 0 

Náklady na transfery 0 0 

Daň z příjmů 0 0 

VÝNOSY   

Výnosy z činnosti 0 5 000,00 

Finanční výnosy 26,13 0 

Výnosy z transferů 0 0 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   

Výsledek hospodaření před zdaněním -22 964,04  -500,00 

Výsledek hospodaření běžného účetního období -22 964,04  -500,00 
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8. Kontaktní a identifikační údaje 

Název ústavu: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 

Sídlo: Divišova 235, 530 03 Pardubice – Studánka 

Provozní kancelář: Office Center Ženské domovy 
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
3. patro, kancelář č. 3114 

Ředitel a statutární zástupce: RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D 
+420 777 828 865 
skrehot@zuboz.cz 

Předseda správní rady: JUDr. Petr Kožmín 
+420 724 243 141 
kozmin@zuboz.cz 

Předsedkyně výboru ČAPR: Ing. Michaela Hájková 
+420 602 559 626 
hajkova@zuboz.cz 

Tajemník členské sekce: Ing. Jakub Marek 
+420 733 576 994 
marek@zuboz.cz 

Příjem objednávek: zuboz@zuboz.cz 

Web: www.zuboz.cz 
www.portalbozp.cz 

IDS:  j2kqjhj 

IČ: 032 57 371 

DIČ: CZ03257371 

Číslo účtu: 5153881702/4000 

IBAN CZ48 4000 0000 0051 5388 1702 

SWIFT / BIC SOLA CZ PP 
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9. Závěr 

Tato výroční zpráva byla vypracována v souladu s § 416 zákona č. 89/2012 Sb. a v členění 
odpovídající ustanovení článku 19 Statutu ústavu. 

V roce 2014 nedošlo k žádné změně ve znění Zakládací listiny ani ke změně ve složení orgánů 
ústavu. 

Správní rada v roce 2014 schválila tyto vnitřní předpisy (směrnice) ústavu: 

↘ Statut ústavu 

↘ Jednací řád správní rady 

↘ Etický kodex 

 

Za vypracování a správnost obsahu této Výroční zprávy zodpovídá ředitel ústavu. Výroční 
zpráva byla přezkoumána revizorkou a následně projednána a schválena správní radou na 
jejím jednání dne 30.6.2015.  


