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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-055/2016 

Předmět 
jednání: 8. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 8. 12. 2016 

Místo konání: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/12, 148 00 Praha 4 

Účastníci: Viz prezenční listina 

Zapsal: Ing. Jakub Marek 

Ověřil: Ing. Michaela Hájková 

Schválil: Ing. Michaela Hájková 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek dne 8. 12. 2016 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí osmé kolokvium členů 
ČAPR. Úvodního slova se ujal tajemník Ing. Jakub Marek. Ten na úvod svého vystoupení 
přivítal všechny přítomné a představil program jednání. Prvním bodem byla informace o 
aktuálním dění v ČAPR. Zde Ing. Marek opakovaně vyzdvihl neustálý pozitivní trend nárůstu 
členské základny, kde např. několik dní před uskutečněním kolokvia byla schválena žádost 
pana Stanislava Švaříčka, o členství v ČAPR. V současné době jsou ve schvalovacím 
procesu další žádosti. 

Ing. Marek dále představil finální podobu pamětních předmětů, které bude ústav v souladu 
se Statutem každoročně udělovat osobnostem, které se významnou měrou podílejí na jeho 
chodu a rozvoji a svým působením v oblasti BOZP se snaží nejen o její osvětu, ale zejména 
posunutí na vyšší úroveň, kterou si beze sporu zasluhuje.   

Pro kalendářní rok 2016 předložila Etická komise ústavu návrh na udělení historicky první 
Medaile Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví v bronzové kategorii. Členskou 
základnou byl nominován Ing. Petr Osička, jehož nominaci Etická komise řádně projednala. 
Jelikož jsou přínosy jmenovaného pro rozvoj ústavu, zejména pak v oblasti znalecké 
činnosti, nesporné, schválila Správní rada předložený návrh. Při projednání tohoto bodu a 
následného hlasování se Ing. Osička neúčastnil. 

Následně se slova ujal ředitel ústavu RNDr. Petr Skřehot, Ph.D., který přítomným poreferoval 
o aktivitách ústavu ve 4. kvartálu 2016. V oblasti znalecké činnosti poreferoval o zdárně 
dokončených znaleckých posudcích, jednalo se o následující: 

 znalecký posudek pro TAHI CZ s.r.o. ve věci posouzení správního deliktu a sankce 
udělení OIP. 

 znalecký posudek pro Policii České republiky, krajského ředitelství policie kraje 
Vysočina, Územní odbor Havlíčkův Brod ve věci železniční nehody u Golčova 
Jeníkova. 

 znalecký posudek pro Okresní státní zastupitelství ve Svitavách ve věci pracovního 
úrazu. 

V této souvislosti Dr. Skřehot ještě zmínil, že byly započaty práce na znaleckém posudku pro 
Okresní soud Praha-západ ve věci občansko-správního sporu. 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti dále informoval o pokračujících pracích na řešení 
projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za 
specifických situací (DEGAS)“ a dále o pracích na projektu TD03000017 „Kritéria a 
požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. V rámci prvně uvedeného 
projektu ředitel prezentoval zejména v říjnu provedené terénní testy, jejichž účelem byla 
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simulace kontinuálního úniku těžkého plynu ze svazků 60 tlakových lahví s CO2. Dle 
informací ředitele, testy splnily účel nad očekávání. V rámci projektu VZORKOVÁNÍ proběhl 
v říjnu seminář „Kritéria a požadavky na odbornou přípravu vzorkařů z pohledu BOZP a 
didaktiky“, který byl volně přístupný taktéž členům ČAPR. Výzkumné práce v obou 
projektech se posunuly významně kupředu v souladu s časovým harmonogramem prací. O 
jednotlivých akcích průběžně informujeme na facebooku a na webových stránkách (viz 
fotogalerie). 

Ve 4Q roku proběhl již tradiční odborný seminář zaměřený na prohlubování odborných 
znalostí soudních znalců „Aktuální otázky soudně-znalecké teorie a praxe 2016“.  

Aktivní zastoupení měl ústav také na odborných akcích, které se uskutečnily na podzim. 
Jednalo se o konference: 

 Národní fórum „Konference BOZP v roce 2017“ 
 Konference „Vodní toky 2016“ 
 XXIX. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ 
 I. konference „Bezpečnost a kvalita života“ 

Dále ředitel přítomným poreferoval o průběhu komunikace s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci zaslání oficiálního dopisu, ve kterém se tázal, kdy a jakým způsobem 
hodlá MŠMT naplnit ustanovení § 29, odst. 2 školského zákona. Ten totiž už od roku 2011 
MŠMT ukládá stanovit vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 
a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním 
souvisejících. Jelikož se tuto záležitost dlouhodobě nedaří rozpohybovat prostřednictvím 
oficiálních míst (např. snahy Rady Vlády pro BOZP jsou v tomto směru již několik let zcela 
marné), rozhodl se ústav "zatlačit" na nového školského ombudsmana Dr. Hrzala. Bohužel, 
reakce, kterou jsme obdrželi, se nesla ve stejném duchu, v jakém ministerstvo veřejně 
argumentuje již několik let: „na předpisu se usilovně pracuje“. Jelikož se jedná o veřejný 
zájem, bude ZÚBOZ i nadále vyvíjet v tomto směru určitý tlak. 

Rovněž ředitel písemně kontaktoval Ministerstvo spravedlnosti, kdy náš ústav oficiálně 
vznesl námitky k návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých 
ústavech proti diskriminačním požadavkům na výlučné právní formy znaleckých ústavů. 
Ministerstvo zareagovalo kladně a námitky ZÚBOZ uznalo jako oprávněné a do nového 
zákona je zapracovalo ve znění, které jsme navrhovali. 

Další významnou aktivitou v této oblasti bylo otevření připomínkového řízení k normě ČSN 
01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Jak se totiž ukázalo při 
zpracovávání jednoho znaleckého posudku a také výše uvedených výzkumných projektů, je 
tato norma sice pro školní laboratoře závazná, nicméně fakticky nepoužitelná. Účelem je 
tedy aktualizovat normu tak, aby mohla být její implementace do praxe významně 
zjednodušena. Zahájení aktualizace normy se podařilo pouze díky tlaku ZÚBOZ na ÚNMZ. 
Je tedy zřejmé, že ústav si již v odborné komunitě vybudoval náležité renomé. 

Ve 4Q pak obvykle probíhala výuka v předmětu Teorie rizik na partnerské Fakultě 
biomedicínského inženýrství ČVUT. ZÚBOZ již třetím rokem zajišťuje výuku v tomto 
předmětu, přičemž hlavním lektorem je RNDr. Skřehot. Letos byla přizvána také Ing. Šárka 
Vlková, Ph.D. (vedoucí kolegia pro VaV), aby obohatila výuku o praktické informace 
z provádění oceňování rizik při auditech prováděných pojišťovnou Allianz. 

V rámci navazování spolupráce s externími subjekty bylo uzavřeno memorandum o 
spolupráci s Leteckou fakultou Technické univerzity v Košicích, která se začala slibně 
rozvíjet. První z větších akcí byla odborná stáž dvou pracovníků fakulty Ing. Petera Korby, 
PhD. a Ing. Michala Hovance, PhD., která proběhla v prosinci. Účelem byla vzájemná 
výměna zkušeností, vedení brainstormingových diskusí k aktuálním tématům a trendům v 
oboru BOZP a implementace nových myšlenek do řešení našich výzkumných projektů. 

Ředitel přítomné členy rovněž seznámil s hojnou publikační činností, kdy členové ústavu za 
rok 2016 publikovali neuvěřitelných 16 odborných článků. Aktivity ZÚBOZ jsou v tomto 
ohledu nadstandardní a je zřejmé, že má ústav velký potenciál jak pro vlastní odbornou 



  3/3 

 

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.  
Divišova 235, 530 03 Pardubice – Studánka  ■  IČ: 032 57 371  ■  DIČ: CZ03257371 

http://www.zuboz.cz  ■  IDS: j2kqjhj  ■  č.ú.: 5153881702/4000 

 

činnost, tak je i žádaným partnerem pro kooperace. Příkladem může být skupina vedená 
prof. Civišem z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, která od letošního roku s našim 
ústavem aktivně spolupracuje a doposud z této aktivity vzešly dvě vědecké publikace vydané 
v časopisech s impakt faktorem. 

Zájem o spolupráci se ZÚBOZ se také v rovině pořádání odborných seminářů a konferencí. 
Již tradičně s ústavem spolupracuje firma 3M Česko, která v říjnu zorganizovala seminář 
Ochrana sluchu & Validace. Jako pozvaný lektor zde vystoupil Dr. Skřehot. Dále byla 
navázána spolupráce s firmou Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., jejímž výsledkem 
bylo, že se náš ústav stal oficiálním partnerem konference "BOZP v roce 2017". Tato 
spolupráce bude ještě více prohlubována v roce 2017, kdy se plánují další aktivity. 

Z úst ředitele dále zazněla skvělá zpráva o úspěchu ZÚBOZ v rámci hodnotícího procesu pro 
udělení statusu výzkumné organizace, který v prováděl Úřad vlády ČR. Jednalo se o složitý 
a zdlouhavý proces, který si vyžádal nemalé úsilí. Jeho náročnost potvrzuje fakt, že čtyři 
subjekty (ze 14 žadatelů) v něm neobstály. Tento přelomový okamžik posouvá ZÚBOZ do 
nových sfér, což se pozitivně promítne do dalšího rozvoje výzkumné infrastruktury ústavu.  

Jako aktuální novinku ze 7. 12. 2016 pak ředitel informoval o uzavření písemného 
memoranda o spolupráci s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně. První společnou akcí 
bude zapojení ZÚBOZ do přípravy konference ExFoS 2017, kterou ÚSI pořádá. 

Ředitel dále uvedl, že v rámci řešení aktuálních činností spojených s chodem ústavu, jakož i 
jeho směřování do budoucna, se pravidelně schází grémium ústavu. Průběh a obsah jednání 
je zdokumentován na facebooku. 

Jako další řečník předstoupil předseda správní rady JUDr. Petr Kožmín, který přítomným 
poreferoval o několika novinkách z oblasti právních předpisů řešících problematiku BOZP. 
Druhou část svého vystoupení se zaměřil na vzdělávací seminář pořádaný našim ústavem 
ve spolupráci se společností 3M Česko. Seminář již tradičně nazvaný „Praktické aspekty 
prevence rizik 2017“ bude i tentokrát zaměřen na zcela aktuální problematiku oblasti BOZP. 
Mezi vystupujícími se objeví známé osobnosti jako např.  JUDr. Zdena Krýsová (Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky), která pohovoří o změnách na úseku ochrany zdraví při práci 
v pojetí novely zákona č. 258/2000 Sb., dále prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. (Společnost 
pracovního lékařství ČLS JEP), který pohovoří o pracovnělékařských službách v pojetí 
aktuálně řešených problémů a dalšího vývoje této oblasti, atd.   

Po tomto bloku následovala přestávka. 

V navazující části programu zaměřené na odborné vystoupení členů ČAPR, si připravil 
odborný příspěvek Bc. Heřman Riedel, ze společnosti Linde Gas a.s., který pohovořil na 
téma „Systém povolování prací“. V rámci tohoto příspěvku se mnohokrát   

Po oficiální části programu následovaly kuloárové debaty členů o aktuálních problémech, se 
kterými se v oblasti BOZP setkávají.  

Následně se konal slavnostní vánoční přípitek všech zúčastněných. Je nutné podotknout, že 
členskou základnu ČAPRu tvoří úžasní lidé, kteří jsou nejen odborníky ve svém profesním 
zaměření, ale především skvělí lidé, se kterými je radost se setkávat. Díky Vám všem za 
přízeň!!! 

 

Těšíme se na další setkání již v roce 2017 a na pokračování doposud skvělé spolupráce! 


