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1. Úvodní slovo ředitele a stručná rekapitulace roku 2015  
Rok 2015 byl historicky druhým rokem existence Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany 
zdraví, z.ú. a s ohledem na události, které přinesl, jej lze právem nazvat rokem „rozvojovým“. 
V tomto roce se ústav dynamicky rozvíjel ve všech oblastech své činnosti, díky čemuž se 
logicky dostal do popředí zájmu různých vlivových skupin. To se projevilo jak pozitivní 
(od našich partnerů), tak i negativní (od našich konkurentů) zpětnou vazbou. V roce 2015 
jsme tak sklízeli jak slova chvály a povzbuzení, tak jsme byli nuceni čelit i mnoha faulům, 
nejrůznějším nekalým praktikám a pomluvám šířených naší konkurencí. 
Nedbaje na snahy těchto elementů, o to usilovněji se ústav angažoval na nejrůznějších 
akcích, jakými byly přednášky, semináře, workshopy a vědecké konference. A právě dík této 
politice, podařilo se navázat dobré vztahy s řadou organizací, s nimiž začal ústav rozvíjet 
slibnou a dlouhodobě výhodnou spolupráci. Náš otevřený přístup a ochota podělit se o 
vlastní know-how a nápady, vedla také k zapojení ústavu do již běžících výzkumných 
projektů. Ovšem ani vlastní výzkumná agenda v roce 2015 nezahálela. V rámci 1. a 2. výzvy 
programu bezpečnostního výzkumu České republiky pro léta 2015-2020 vyhlášené 
Ministerstvem vnitra jsme podali celkem pět projektů, z nichž jeden nebyl úspěšný, a zbylé 
čtyři jsou doposud v procesu hodnocení. V rámci 3. výzvy programu OMEGA vyhlášené 
Technologickou agenturou ČR jsme podali jeden projekt, který v náročném oponentním 
řízení uspěl a byl finančně podpořen z veřejných zdrojů. Řešení tohoto projektu bude 
probíhat až do konce v letech 2016 a 2017. 
V roce 2015 ústav také uspořádal svou první hromadnou vzdělávací akci Aktuální otázky 
soudně-znalecké teorie a praxe, která byla určena pro soudní znalce v oboru bezpečnost 
práce, aspiranty na znalce, odborné konzultanty spolupracující při tvorbě znaleckých 
posudků a zástupce znaleckých ústavů. Pečlivě sestavený program a zapojení renomovaných 
lektorů se stalo zárukou vysoké kvality tohoto semináře, což bylo ostatně oceněno četnými 
ohlasy účastníků. Tato zpětná vazba nás povzbudila v dalším snažení a hledání nových témat. 
V uplynulém roce došlo také k významnému rozšíření webových stránek ústavu, do nichž 
byla implementována nová sekce Podpora znalecké činnosti. Smyslem bylo vytvořit 
informační a zdrojovou základnu určenou nejen pro členy ústavu, ale také pro ostatní 
odbornou veřejnost. Ve spolupráci se Zemědělským svazem České republiky, respektive 
Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, se ústav v roce 2015 podílel též na 
připomínkování právních předpisů. Jedním z nich byla novela zákona č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, do jehož finální podoby 
(schválené Parlamentem České republiky) se nám podařilo prosadit úpravu některých 
náležitostí týkajících se předpokladů odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik.  
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Při rekapitulaci roku 2015 nelze zapomenout také na bohatou a na témata rozmanitou 
publikační činnost ústavu. To, že organizace našeho formátu je schopna produkovat vlastní 
originální odborné výstupy, svědčí o vysoce kvalitním vědeckém background. Tím ústav 
disponuje mimo jiné také díky své členské sekci (ČAPR), která se v roce 2015 rozšířila o další 
odborníky z praxe. Spolkový život členské sekce byl v roce 2015 velice pestrý – uskutečnily se 
tři odborná kolokvia a ve spolupráci s partnerem ústavu firmou 3M Česko s.r.o. jsme se 
podíleli na organizaci celodenních workshopů na téma „Automotive & Zpracování kovů“. 
S ohledem na výše uvedené si poněkud neskromně nemohu odpustit vyjádřit obdiv nad tím, 
do jaké podoby se podařilo za necelé dva roky ústav rozvinout. Stali jsme se dobře fungující, 
hodnověrnou a v odborných kruzích uznávanou institucí. Tento nesporně fantastický 
výsledek je nicméně plodem společného úsilí jak managementu a členů ústavu tak i pomoci 
naších partnerských organizací. Pro nás všechny je toto jistě obrovskou nadějí, že se brzy 
podaří ústav etablovat do všech klíčových odborných, vědeckých i exekutivních struktur 
fungujících v rámci oboru BOZP v České republice. Zde bychom rádi byli solidním a 
spolehlivým partnerem pro každého, kdo má chuť bez předsudků vést konstruktivní dialog.  
A jelikož značku Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví dnes reprezentují špičkoví, 
uznávaní odborníci, jsem skálopevně přesvědčen, že se nám tohoto malého cíle podaří 
dosáhnout! 
 
 
RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 
ředitel ústavu 
 

V Praze dne 5. května 2016 
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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 (dále jen „obory zájmu ústavu“, 
↘ 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 těchto aktivit 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, 
↘ aktivně se účastnit se připomínkového řízení k návrhům právních předpisů vztahujících se k oborům zájmu ústavu a podávat k nim odborná stanoviska, 
↘ vytvářet multidisciplinární síť expertů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci, 
↘ podílet se na rozvoji myšlenkových trustů v součinnosti se spřátelenými zájmovými skupinami, 
↘ 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, 
↘ za využití facebookové platformy prezentovat vlastní názory na aktuální dění v oblasti bezpečnosti práce, nabízet netradiční pohledy na výsledky nejnovějšího vědecko-technického pokroku v této oblasti a vyvolávat podněty pro veřejnou diskusi k souvisejícím otázkám. 
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2.3. Oprávnění k znalecké činnosti 
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. je na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. č.j. MSP-93/2014-OSD-SZN/15 ze dne 8. prosince 2014 zapsán do I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro hlavní obor »bezpečnost práce«.  
Jelikož se ústav neustále rozvíjí, má zájem kooptovat do svého znaleckého kolegia nové členy, kteří profesně působí v nejrůznějších specifických oblastech s cílem postupně rozšířit portfolio své znalecké činnosti. V závěru roku 2015 proto vedení ústavu oslovilo na doporučení předsedy Komory soudních znalců ČR - sekce BOZP a PO další šest znalců, z nichž všichni o členství v ústavu projevili zájem. V úvodu roku 2016 tak následně mohla být podána na ministerstvo spravedlnosti oficiální žádost o rozšíření svého znaleckého oprávnění o sedm nových specializací.  
V roce 2015 ústav disponoval rozsahem znaleckého oprávnění ústavu pro tyto specializace: 

↘ bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
↘ chemické látky a chemické přípravky, 
↘ bezpečnost práce ve stavebnictví a při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou, 
↘ prevence rizik, 
↘ ergonomie, 
↘ nanobezpečnost. 

  
V rámci své znalecké činnosti se ústav zaměřuje jak na „klasickou“ problematiku pracovních úrazů a provozních nehod, bezpečnost vyhrazených technických zařízení a strojů, ergonomii pracovních míst a pracovního prostředí, tak i na specifické otázky související s novými fenomény, jakými jsou skrytá a latentní rizika, nová a nově vznikající rizika (New and Emerging Risks), faktory ovlivňující kvalitu výkonu obsluh řídicích center, spolehlivost lidského činitele nebo organizační faktor. Potřebnou multidisciplinaritu a široký odborný záběr zajišťuje jak tým znalců ústavu tak i spolupracujících znalců a externích odborníků. 
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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. Aktuální verze Statutu je evidována pod č.j. 101-030/2015. 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 2015 fungovala v následujícím složení: 

↘ JUDr. Petr Kožmín (předseda) 
↘ Bc. Miloš Eichler (místopředseda) 
↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 
↘ Ing. Jakub Marek 
↘ Ing. Petr Osička 
↘ Martin Ptáček 

 
V roce 2015 se Správní rada sešla dvakrát a to dne 30. června 2015 a 17. prosince 2015. Tím byla bezezbytku naplněna povinnost vyplývající podle článku 7, odst. 4 Statutu ústavu. 
 
3.1.2. Revizor 
Revizor vykonává roli dozorčí rady ústavu a jeho působnost je upravena v článku 8, odst. 6 Statutu ústavu. V roce 2015 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 2015 zastával funkci ředitele: 

↘ RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. 
 
3.1.4. Tajemník členské sekce 
Tajemník je exekutivním orgánem zastávajícím účelovou provozní pozici, jehož úkolem je vedení organizačně-správní agendy členské sekce. Za svoji činnost je odpovědný správní radě. V rámci řádného plnění svých povinností aktivně spolupracuje s předsedou výboru členské sekce a ředitelem ústavu.  
Působnost tajemníka je upravena v článku 13, 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 2015 zastával funkci tajemníka členské sekce: 

↘ Ing. Jakub Marek 
 
3.1.5. Grémium 
V roce 2015 bylo za účelem zefektivnění výkonné funkce managementu ústavu ustanoveno grémium, jehož působnost je upravena v článku 10 Statutu ústavu. Grémium je sborem zástupců správních, statutárních a exekutivních orgánů ústavu, jehož účelem je formovat strategie a střednědobé cíle rozvoje ústavu a přijímat opatření pro řádné plnění operativních úkolů souvisejících se zajištěním chodu ústavu v období mezi jednáními správní rady.  
Grémium nemá výkonnou funkci, a tedy není oprávněno udělovat úkoly ostatním orgánům či funkcionářům ústavu. Veškeré jím přijaté závěry jsou implementovány pouze v rozsahu gescí a funkčních oprávnění jeho jednotlivých stálých členů, kterými v roce 2015 byli: 

↘ JUDr. Petr Kožmín, předseda správní rady 
↘ RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., ředitel 
↘ Ing. Jakub Marek, tajemník členské sekce 

 
V roce 2015 se grémium scházelo průběžně podle aktuálních potřeb, a to přibližně jedenkrát měsíčně. 
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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).  
 
Kolegium pro znaleckou činnost, jehož členy mohou být pouze soudní znalci zapsaní v Evidenci znalců a tlumočníků (justice.cz), fungovala v roce 2015 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 2015 ve složení: 

↘ Bc. Miloš Eichler (vedoucí kolegia) 
↘ Ing. Jakub Marek 
↘ JUDr. Petr Kožmín 
↘ Ing. Lucie Sikorová, Ph.D. – FBI VŠB-TU 
↘ Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – FBMI ČVUT 

  
Kolegium pro vědecko-výzkumnou činnost fungovalo v roce 2015 ve složení: 

↘ Ing. Šárka Vlková, Ph.D. (vedoucí kolegia) 
↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 
↘ prof. Ing. Dr. Aleš Bernatík – FBI VŠB-TU 
↘ Mgr. Tomáš Karlík – Fakultní nemocnice Ostrava 
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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. 

 
Stálým poradním orgánem ústavu je výbor členské sekce (ČAPR), který v roce 2015 fungoval ve složení: 

↘ Ing. Michaela Hájková (předsedkyně) 
↘ Bc. Martin Schoř (místopředseda) 
↘ Ing. Romana Bláhová  
↘ Ing. Roman Filkorn 
↘ Ing. Jan Husák 

 
Mezi ostatní (účelové) poradní orgány patří komise ustanovené rozhodnutím správní rady a poradci jmenovaní ředitelem ústavu. V roce 2015 nebyla ustanovena žádná komise ani nebyl jmenován žádný poradce. 
 
4. Personální záležitosti 
K 31. prosinci 2015 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 2015 podílely na aktivitách ústavu nebo chodu jeho členské sekce, plnily stanovené úkoly buď v režimu dobrovolnické činnosti bez nároku na honorář, anebo v rámci sjednané dohody o provedení práce.  
Členům správní rady, revizorovi, tajemníkovi a předsedkyni výboru ČAPR byl na základě výsledku hospodaření zakladateli ústavu uznán nárok na funkční odměnu.  
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5. Činnost ústavu  
5.1. Aktivity v rámci hlavní činnosti 
Znalecká činnost pro potřeby státních orgánů a orgánů územních samospráv: 

↘ vypracování znaleckého posudku: 2 
↘ vypracování specializované analýzy, studie nebo odborného stanoviska: 3 

Vědecko-výzkumná činnost: 
↘ řešené projekty VaV (příjemce/další účastník): 0 
↘ spolupráce na řešení projektu VaV: 1 

► Název projektu 1: TH01031098: Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS) 
► Příjemci: T-SOFT a.s., České vysoké učení technické - Fakulta biomedicínského inženýrství, ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a.s. 
► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / EPSILON 

 
↘ podané návrhy projektů: 6 

► Název projektu 1: VI1VS/005: 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 – Fakulta bezpečnostního inženýrství, Česká asociace hasičských důstojníků, o.s., Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú 
► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra ČR / Bezpečnostní výzkum 

 
► Název projektu 2: VI2VS/469: NUVIS - Interaktivní vizualizační systém pro edukaci procesů a zajištění bezpečnosti provozu jaderně energetických zařízení 
► Uchazeči: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 
► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra ČR / Bezpečnostní výzkum 

 
► Název projektu 3: VI2VS/473: MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center 
► Uchazeči: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra ČR / Bezpečnostní výzkum 
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► Název projektu 4: VI2VS/528: Dynamická analýza rizik v procesu řízení negativních externalit na úrovni municipalit (DYNARIS) 
► Uchazeči: T-SOFT a.s., Vysoké učení technické v Brně - Ústav soudního inženýrství, Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra ČR / Bezpečnostní výzkum 

 
► Název projektu 5: VI2VS/475: Systém pro podporu prevence rizik na pracovištích (RIPRES) 
► Uchazeči: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
► Poskytovatel/program: Ministerstvo vnitra ČR / Bezpečnostní výzkum 

 
► Název projektu 6: Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod 
► Příjemci: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. 
► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / OMEGA 

 
Vzdělávací činnost: 

↘ realizované vzdělávací kurzy, workshopy a semináře: 1 
► Název akce: Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe 
► Datum a místo konání: 15. října 2015, Pardubice 

 
↘ spolupráce na realizaci vzdělávacích kurzů, workshopů a seminářů: 3 

► Název akce 1: Automotive & Zpracování kovů 
► Organizátor: 3M Česko spol. s r.o. 
► Datum a místo konání: 23. října 2015, Olomouc / 6. listopadu 2015, Mladá Boleslav 
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► Název akce 2: Bezpečnost v průmyslu 
► Organizátor: Trade Media International s.r.o. 
► Datum a místo konání: 21. října 2015, Brno 

 
► Název akce 3: Setkání soudních znalců v oboru bezpečnost práce 
► Organizátor: Komora soudních znalců České republiky-sekce BOZP a PO 
► Datum a místo konání: 17.-19. května 2015, Valtice 

 
Vědecké konference: 

↘ spolupráce na organizaci vědeckých konferencí a sympozií: 2 
► Název akce 1: XV. mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
► Organizátor: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 
► Datum a místo konání: 13.-14. května 2015, Rožnov pod Radhoštěm 

 
► Název akce 2: XXVII. mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce 
► Organizátor: Technická univerzita v Košiciach 
► Datum a místo konání: 18.-20. listopadu 2015, Štrbské Pleso (SK) 

 
5.2. Aktivity v rámci vedlejší činnosti 
Odborné poradenství: 

↘ V roce 2015 byla realizována jedna komerční služba v režimu poradenství. 
 
Průmyslový výzkum a související implementace: 

↘ V roce 2015 nebyl realizován žádný projekt průmyslového výzkumu ani související implementace. 
 
Popularizace oborů zájmu ústavu: 

↘ provoz Portálu BOZP: průběžně 
↘ publikace v odborných časopisech: 12 
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► Název: Karta BOZP pro vybrané profese (seriál 11 článků) 
► Autoři: P. A. Skřehot, P. Kožmín, J. Marek, M. Schoř, M. Hájková 
► Zdroj: Bezpečnost a hygiena práce, č. 1 až 12/2015 

 
► Název: Praktické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce chemie ve školách  
► Autor: P. A. Skřehot  
► Zdroj: Chemické listy, č. 8/2015, pp. 647-650 

 
↘ publikace v konferenčních sbornících: 2 

► Název: Hodnocení rizika popálení při vzniku elektrického oblouku (Arc-Flash) podle metody NFPA 70E-2015 
► Autoři: P. A. Skřehot, J. Pígl, P. Polák, J. Marek, P. Osička 
► In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce, 2015, sborník příspěvků 

 
► Název: Náhled do problematiky těžkých plynů a modelování jejich rozptylu 
► Autoři: P.A. Skřehot, J. Marek, M. Skřehotová, J. Píšala 
► In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce, 2015, sborník příspěvků 

 
5.3. Aktivity členské sekce 
Činnost členské sekce ústavu probíhá podle článku 12 a 13 Statutu ústavu. Níže jsou uvedeny stručné informace o sekci a jejích aktivitách v roce 2015. 

↘ Počet členů k 31. prosinci 2015: 19 
► Individuální členství: 14 
► Korporátní členství: 5 

↘ Účast zástupců ústavu na XV. mezinárodní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (13.-14.5.2015, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika) 
↘ Účast zástupců ústavu na XXVIII. mezinárodní konferenci „Aktuálne otázky BOZP“ (18.-20.11.2015, Štrbské Pleso, Slovensko) 
↘ Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik: realizována 3 setkání 

 



  
Výroční zpráva za rok 2015 
 

16 / 20 

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 2015 byly stálými smluvními partnery ústavu tyto subjekty: 

↘ Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 
↘ Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně 
↘ 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 2015 spolupracovaly: 

↘ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. 
↘ Komora soudních znalců, z.s. – sekce BOZP a PO 
↘ Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. 
↘ Bezpečnost a hygiena práce – odborný časopis vydávaný společností Wolters Kluwer, a.s. 
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↘ Trade Media International s. r. o. 
↘ Eaton Elektrotechnika s.r.o. 
↘ VÚJE Česká republika s.r.o. (Výzkumný ústav jaderných elektráren) 
↘ Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o. 
↘ 3M Česko, spol. s r.o. 

 



  
Výroční zpráva za rok 2015 
 

18 / 20 

7. Přehled o hospodaření ústavu  
AKTIVA k 31.12.2015 (v Kč) k 31.12.2014 (v Kč) 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek  0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 
Krátkodobý majetek 0 0 
Zásoby 0 0 
Krátkodobé pohledávky 207,00 1 562,83 
Krátkodobý finanční majetek   121 862,55 30 973,13 
PASIVA   
Jmění účetní jednotky a upravující položky 50 000,00 50 000,00 
Fondy 0 0 
Výsledek hospodaření 6 339,55 -23 464,04 
Rezervy 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 
Krátkodobé závazky 65 730,00 6 000,00 
Jiná pasiva – výdaje příštích období 18 200,00 3000,00 
Jiná pasiva – výnosy příštích období 0 0 
 
NÁKLADY Hlavní činnost (v Kč) Vedlejší činnost (v Kč) 
Náklady z činnosti 56 212,33 275 807,80 
Finanční náklady 0 0 
Náklady na transfery 0 0 
Daň z příjmů 0 0 
VÝNOSY   
Výnosy z činnosti 0 361 776,30 
Finanční výnosy 47,42 0 
Výnosy z transferů 0 0 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   
Výsledek hospodaření před zdaněním -56 164,91 85 968,50 
Výsledek hospodaření běžného účetního období -56 164,91 85 968,50 
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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 
Public relations: RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 

+420 604 673 456 
skrehotova@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 21 Statutu ústavu. 
V roce 2015 nedošlo k žádné změně ve znění Zakládací listiny ani ke změně ve složení orgánů ústavu. 
Správní rada v roce 2015 schválila tyto vnitřní předpisy (směrnice) ústavu: 

↘ Statut ústavu (verze 2, č.j. 101-030/2015)  
↘ Pravidla pro hospodaření (č.j. 102-024/2015) 

 
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 29. června 2016.  


