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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

21. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

12. 3. 2020

Místo konání:

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

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek, MSc.

Ověřil:

Petr Hlavsa

Schválil:

Petr Hlavsa

č.j. 304-038/2020

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 12. 3. 2020 se od 16:30 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR. V úvodu
jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru členské sekce pan Petr Hlavsa. Po
představení harmonogramu jednání dostal slovo ředitel ústavu doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf
Skřehot, Ph.D., který pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 2Q
kalendářního roku 2020.
Ředitel ústavu informoval přítomné o vývoji ústavu a jeho aktivitách za období od posledního
jednání SR. Již na začátku ředitel upozornil, že vzhledem k vypuknutí celosvětové pandemie,
způsobené koronavirem COVID-19, bylo několik vzdělávacích akcí, včetně osvětové činnosti
zrušeny nebo přesunuty na 2. pololetí roku 2020.
V oblasti znalecké činnosti byly uskutečněny následující aktivity:


Zpracován znalecký posudek pro Okresní soud v Uherském Hradišti.



Práce na znaleckém posudku pro Generali Českou pojišťovnu a.s. byly přerušeny,
neboť zadavatel posudku nebyl doposud schopen doložit požadovanou podkladovou
dokumentaci.



Odborné vyjádření pro firmu Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. bylo úspěšně
dokončeno.

V oblasti osvětové činnosti v rámci programu „Malý věk - velká nebezpečí“ musely být
plánové činnosti, s ohledem na celosvětovou pandemii způsobenou virem COVID-19,
prozatímně přerušeny. Dne 28.2.2020 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
zaslána žádost o poskytnutí záštity k uvedenému edukačnímu programu na rok 2020.
V oblasti odborné kooperace byla uzavřena smlouva s Českou agenturou pro standardizaci
za účelem revize normy ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny. Pozměňovací návrhy
podané ústavem jsou stále v připomínkovém řízení.
Dále ředitel informoval, že se v průběhu 1. pololetí zástupci ústavu zúčastnili níže uvedených
odborných akcí, kde byly taktéž prezentovány odborné příspěvky:


Mezinárodní vědecká konference ExFoS (23. – 24. 1.2020, Brno).

Ústav v 1. pololetí roku uspořádal jednu vzdělávací akci:


Odborný seminář Praktické aspekty prevence rizik (12. 3. 2020, Praha).

Spolupráce ústavu na realizaci vzdělávacích kurzů, workshopů, seminářů, konferencí:
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Konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2020", kde je náš ústav partnerem
akce, se měla konat v měsíci dubnu, avšak z již uvedených důvodů musela být
přesunuta na listopad 2020.



Konference "Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2020" proběhne prozatím v
plánovaném termínu 30.11. – 2.12. na Štrbském Plese. S organizačním výborem
bude dohodnuto, že v programu bude ZUBOZ vyčleněn jeden odpolední blok
(pět přednášek).

Ředitel dále přítomné členy rovněž seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně
zveřejňována na webu ústavu. Za první pololetí roku 2020 bylo publikováno 6 karet BOZP
otištěných v časopise BHP a 6 tematických článků v časopise PSK v souladu se schváleným
edičním plánem. Bližší informace viz http://www.zuboz.cz/reference/publikace/.
V rámci expertní, publikační, osvětové, vzdělávací nebo výzkumné činnosti s ústavem v roce
2020 za 1. kvartál spolupracovala řada institucí i obchodních společností, blíže viz
http://www.zuboz.cz/ustav/partneri/. Na podzim roku 2019 ZÚBOZ podal žádost k
Nadačnímu fondu společnosti UNIPETROL, a.s. o udělení grantu na podporu výzkumné
činnosti v oblasti výuky chemie na školách v rámci řešeného projektu BEDOX, viz níže.
Bohužel však do současnosti nebyla ústavu k odeslané žádosti o podporu sdělena jakákoliv
reakce.
V rámci mediální podpory ústav dlouhodobě rozvíjí spolupráci s časopisy a internetovými
portály, které se aktivně věnují osvětové, medializační a další veřejně prospěšné činnosti
související s předmětem zájmu ústavu. Za 1. kvartál roku 2020 ústav spolupracoval s
následně uvedenými subjekty:


Zákony pro lidi – provozovatel AION CS, s.r.o.



BezpečnostPráce.info - provozovatel CRDR s.r.o.



BOZPprofi – provozovatel Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.



Časopis Bezpečnost a hygiena práce – vydavatel Wolters Kluwer, a.s.



Časopis Personální a Sociálně právní Kartotéka – vydavatel Wolters Kluwer, a.s.

Dále ředitel přítomné seznámil s plánem výzkumné činnosti na rok 2020. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti ředitel ústavu přítomné seznámil s aktuální situací a výhledem do dalších
let. V současné době ústav řeší celkem tři výzkumné projekty a jeden inovační:


Projekt TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve
školách (BEDOX) – práce probíhají v souladu se schváleným harmonogramem.



Projekt TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na
kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru (RIDWOS) – práce probíhají v souladu se
schváleným harmonogramem.

V rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a
humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, kam ZÚBOZ podával tři
návrhy na výzkumné projekty, byl podpořen pouze projekt LAGRIS (viz výše). Návrhy
projektů „Zdravá kancelář pro 21. století, aneb evaluace ergonomických standardů
moderních pracovních židlí a stolových sestav“ a dále „Specifika práce osamocených
pracovníků odlišných socioekonomických skupin a možnosti provádění jejich vzdáleného
dohledu moderními nástroji“, podpořeny nebyly. Uvedené návrhy projektů budou
přepracovány s přihlédnutím k připomínkám, které k nim byly vzneseny oponenty.
Následně se slova ujal předseda Správní Rady JUDr. Kožmín s krátkou informací o
aktualitách ve světě právních a ostatních předpisů. Vyjma chystaných aktualizací týkajících
se zákoníku práce přítomné členy asi nejvíce zajímal stav zákona o vyhrazených
technických zařízeních. Zde JUDr. Kožmín poznamenal, že zákon je ve schvalovacím řízení.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky ■ IČ: 032 57 371 ■ DIČ: CZ03257371
http://www.zuboz.cz ■ IDS: j2kqjhj ■ č.ú.: 5153881702/4000

3/3

Dále přítomné upoutal informací, že ZÚBOZ bude po nabití platnosti zákona pořádat
odborné semináře zaměřená právě na znění tohoto zákona.
Následně se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který pohovořil o aktivitách
ČAPR. V rámci svého vystoupení tajemník dále přítomným členům představil osobnosti
oceněné ZÚBOZ za rok 2019. Za zásluhy v oblasti rozvoje ústavu obdržel Bronzovou medaili
předseda správní rady JUDr. Petr Kožmín, LL.M. za zásluhy v oblasti rozvoje oboru BOZP
bylo
uděleno
Čestné
uznání
ZÚBOZ
specialistovi
v oblasti
BOZP
panu
Tomáši Neugebauerovi.
OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME.
Následovala krátká přestávka na občerstvení, po níž měl vystoupit se svým odborným
příspěvkem Ing. Rusó na téma „Práce s azbestem z pohledu zajištění BOZP“. Ing. Rusó se
však na poslední chvíli z kolokvia omluvil pro naléhavé pracovní povinnosti spojené
s vypuknutím pandemie COVID-19. Jako náhradní příspěvek odprezentoval Ing. Marek
zajímavou přednášku na téma „Změny ve světě práce v souvislosti s využíváním robotů na
pracovištích“.
Po prezentaci Ing. Marka bylo 21. kolokvium ukončeno. Následovaly ještě krátké debaty
mezi členy ČAPR. Fotografie z konání kolokvia jsou uvedeny na stránkách ústavu (viz
http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/21-kolokvium-capr-12-13-2020/ ).
V pořadí 21. kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na červen 2020.
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