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1. Úvodní slovo ředitele a stručná rekapitulace roku 2020  

Při vzpomínce na rok 2020 se většině z nás nesporně vybaví jediné: COVID-19. Byl to rok plný 
omezení a pro mnoho lidí i špatných zpráv, včetně těch nejsmutnějších v podobě úmrtí jejich 
blízkých. Naprosto každého se pak dotkla vládní koronavirová opatření, a ne jinak tomu bylo i 
v případě Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. Většina spolkových, 
vzdělávacích a osvětových akcí, které jsme pro tento rok plánovali, jsme nakonec, bohužel, 
nemohli uskutečnit. Jako všechny firmy jsme i my po většinu roku fungovali v „nouzovém 
režimu“ a dělali jen to, co se dělat dalo. Naštěstí díky třem běžícím výzkumným projektům 
(BEDOX, RIDWOS, LAGRIS) nebyla činnost ústavu významně paralyzována, byť jsme ne všechny 
aktivity mohli realizovat v požadovaném rozsahu. Týkalo se to především terénních šetření 
v rámci projektu RIDWOS, které měly být prováděny na pracovištích vybraných průmyslových 
firem využívajících robotizaci. S přihlédnutím k okolnostem jsme museli využít alternativních 
metod sběru dat, jako například online dotazníky, telefonické rozhovory či videokonference. 
Taktéž krátké letní rozvolnění jsme úspěšně využili pro natočení většiny z plánovaných 
chemických pokusů v rámci projektu BEDOX.  

Rok 2020 byl pro náš ústav přelomový také z pohledu znalecké činnosti, neboť k 31.12.2020 
po více jak půl století skončila platnost dosavadní právní úpravy, tj. zákona č. 36/1967 Sb. 
Legislativa k výkonu znalecké činnosti se změnila takříkajíc od základu a významně se to dotklo 
také našeho ústavu. Počínaje dnem 1.1.2021 totiž došlo k překlopení našeho ústavu na 
znaleckou kancelář, což znamená, že v roce 2021 budeme muset znovu usilovat o získání 
statutu znaleckého ústavu podle požadavků daných novým zákonem.  

Jako úspěšný lze rok 2020 označit při pohledu na publikační činnost pracovníků ústavu. Stejně 
jako v roce 2019 vzniklo na třicet odborných výstupů, které byly otištěny jak v popularizačně 
naučných časopisech, tak i v prestižních vědeckých časopisech indexovaných v mezinárodních 
vědeckých databázích. Také jsme uzavřeli memorandum o spolupráci s další vysokou školou – 
Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, což se 
stalo základem pro vývoj nového vzdělávacího produktu – MBA studia se specializací na 
Bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Zajímavá spolupráce byla zahájena také v rámci 
průmyslového výzkumu, jehož zadavatelem je komerční sektor. Ve spolupráci s firmami 
SECURU s.r.o. a PROXYCO s.r.o. se nám podařilo uspět ve veřejné výzvě operačního programu 
Praha – pól růstu ČR se dvěma projekty zaměřenými na zajímavá a praktická témata.  

Ačkoli rok 2020 přinesl zcela novou realitu, ruku v ruce s tím vznikly také nové výzvy. Na ty 
budeme muset chtě nechtě v nadcházejících letech reagovat, abychom mohli i nadále úspěšně 
fungovat a rozvíjet náš ústavu. Bude to práce náročná, vyžadující neotřelý přístup, kreativitu 
a entusiasmus. Děkuji tedy všem našim zaměstnancům a členům, kteří takto činili nejen v roce 
2020, ale i nadále budou v tomto našem společném úsilí oporou.  

 

doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., MSc. 

ředitel ústavu V Praze dne 19. května 2021 
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2. Základní informace o ústavu 

2.1. Zakladatelé 

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

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

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA 

↘ Ing. Petr Osička 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ ERGOWORK s.r.o. 

 

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. 

Administrativně se činnosti ústavu 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 
realizovaná formou konferencí, seminářů a workshopů. 

↘ Podpora hospodářsky prospěšné činnosti 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 členů ústavu nebo kooperujících právnických a fyzických osob působících v 
uvedených oborech zájmu.  

↘ Koordinace odborné spolupráce mezi členy ústavu s cílem aktivně podporovat 
vzájemné sdílení zkušeností (lessons learnt, benchmarking), prohlubování znalostí, 
rozvíjení dovedností, šíření veřejné osvěty, popularizace otázek týkajících se 
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bezpečnosti a ochrany zdraví a vedení široké diskuse k aktuálním problémům v 
oborech zájmu ústavu. 

 

Mezi vedlejší činnosti patří: 

↘ Komerční služby poskytované právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a 
občanům.  

↘ Vypracovávání znaleckých posudků, specializovaných analýz, studií a odborných 
stanovisek a odborné poradenství pro právnické a fyzické osoby.  

↘ Prodej vlastních výrobků a komerčních služeb, souvisejících s předmětem činnosti 
ústavu). 

 

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.  

↘ Vytvářet multidisciplinární síť expertů a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.  

↘ Podílet se na rozvoji myšlenkových trustů mezi ústavem, partnerskými organizacemi 
a spřátelenými zájmovými sdruženími.  

↘ Přispívat ke kultivaci veřejné debaty o aktuálních otázkách a problémech sužujících 
zaměstnance a zaměstnavatele.  

↘ Prostřednictvím facebookového profilu prezentovat vlastní názory na aktuální dění v 
oblasti bezpečnosti práce a nabízet podněty pro veřejnou diskusi k souvisejícím 
otázkám. 

 

Klíčovou součástí těchto aktivit je otevřená diskuse o aktuálních otázkách, potřebách a vizích 
v bezpečnosti práce, ergonomii, prevenci nehod, bezpečnostním inženýrství a risk 
managementu, která se uskutečňuje zejména v rámci pravidelných setkáních členů ústavu 
sdružených v České asociaci pro prevenci rizik. V rámci aktivit Think Tanku ústav spolupracuje 
s předními osobnostmi napříč obory svého zájmu (včetně zahraničních), vyvíjí aktivní 
publikační činnost a podílí se na výuce na partnerských vysokých školách. 
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2.3. Oprávnění k znalecké činnosti 

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. získal na základě rozhodnutí ministryně 
spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. č.j. MSP-93/2014-OSD-SZN/15 ze dne 
8. prosince 2014 statut znaleckého ústavu a do 31.12.2021 byl zapsán do I. oddílu seznamu 
ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro hlavní obor »bezpečnost práce«.  

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. 

S přihlédnutím k faktu, že od 1.1.2021 došlo k ukončení planosti zákona č. 36/1967 Sb. a jeho 
nahrazení novým zákonem č. 254/2019 Sb., nebyli v roce 2020 do znaleckého kolegia přijímáni 
žádní noví členové. Podle nové právní úpravy totiž došlo k 1.1.2021 k „překlopení“ znaleckých 
ústavů zapsaných v oddíle I. na znalecké kanceláře, zatímco znalecké ústavy doposud zapsané 
v oddíle II. zůstaly znaleckými ústavy i po tomto datu. Znalecké kanceláře, které vyhoví 
podmínkám uvedeným v § 7 zákona č. 254/2019 Sb., mohou u Ministerstva spravedlnosti 
požádat o udělení licence k výkonu znalecké činnosti znaleckého ústavu podle nového zákona. 
Jelikož uvedené požadavky ZÚBOZ dle našeho názoru splňujeme, požádal ústav 12.1.2021 
ministerstvo o udělení příslušné licence. K dnešnímu dni ZÚBOZ neobdržel výsledek posouzení 
podané žádosti, resp. rozhodnutí v této věci.  

 

2.4. Statut ústavu 

V souladu se zakládací listinou přijala v roce 2014 správní rada Statut ústavu. Statut je 
základním organizačním předpisem, který podrobněji upravuje náležitosti jeho fungování, 
orgány ústavu a organizační strukturu ústavu. 

V důsledku změny právního rámce k výkonu znalecké činnosti (viz zákon č. 254/2019 Sb.) bylo 
nutné Statut aktualizovat. Návrh změn projednala správní rada ústavu na svém 13. zasedání 
konaném dne 17. 12. 2020. Aktuální verze Statutu č. 7 platná od 17. 12. 2020 s č.j. 
101-047/2020 je dostupná ve sbírce listin Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu 
v Praze a dále na stránce http://www.zuboz.cz/ustav/dokumenty/. 

 

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. Statut podrobněji upravuje náležitosti fungování 
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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. 5 Statutu 
ústavu (v platném znění). 

Správní rada v roce 2020 fungovala v následujícím složení: 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA (předseda) 

↘ Martin Ptáček, MSc. (místopředseda) 

↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ Ing. Petr Osička 

 

V roce 2020 se Správní rada sešla dvakrát a to dne 4. června 2020 a 17. prosince 2020. Tím byla 
bezezbytku naplněna povinnost vyplývající podle článku 7, odst. 4 Statutu (v platném znění). 

 

3.1.2. Revizor 

Revizor vykonává roli dozorčí rady ústavu a jeho působnost je upravena v článku 8, odst. 6 
Statutu (v platném znění). V roce 2020 zastávala funkci revizora: 

↘ Radmila Ptáčková 

 

3.1.3. Ředitel a jeho zástupce 

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 (v platném znění). 

V roce 2020 zastával funkci ředitele: 

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

 

Podle článku 9, odst. 8 Statutu (v platném znění) je ředitel oprávněn určit svého zástupce a 
definovat rozsah jeho funkčních kompetencí v rozsahu oprávnění a povinností vztahujících se 
k výkonu funkce ředitele. Zástupce přebírá působnost ředitele pouze po dobu, po kterou 
ředitel nemůže vykonávat svou funkci (např. ze zdravotních důvodů, z důvodu čerpání 
dovolené, během zahraniční pracovní cesty apod.).  
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V roce 2020 zastával funkci zástupce ředitele: 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

 

3.1.4. Tajemník  

Tajemník je exekutivním orgánem členské sekce, 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 14, odst. 12 Statutu (v platném znění).  

V roce 2020 zastával funkci tajemníka: 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

 

3.1.5. Grémium 

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. Působnost grémia je upravena v článku 10 Statutu (v platném znění). 

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 2020 byli: 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA – předseda správní rady 

↘ doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. – ředitel 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. – tajemník a zástupce ředitele 

 

V roce 2020 se grémium scházelo průběžně podle aktuálních potřeb, a to přibližně jedenkrát 
za 2 až 3 měsíce dle možností. 

 

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. 
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Stálými odbornými orgány ústavu jsou kolegia (pro znaleckou činnost, pro vzdělávání a osvětu 
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 2020 ve složení: 

↘ Ing. Petr Osička (vedoucí kolegia) 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA 

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

↘ Ing. Mojmír Klas, CSc. 

↘ Bc. Martin Schoř  

↘ Zdeněk Helich 

↘ Ing. Milan Kulovaný  

↘ Ing. Jiří Kvasnička  

↘ Luděk Fiedler 

↘ Vladimír Burda 

↘ Stanislav Švaříček  

↘ Jiří Janoušek 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ Ing. Jarmila Horníčková 

↘ Ing. Vladislav Gasnárek 

↘ doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc. 

 

Jelikož podle § 6 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb. není znalec, který je zaměstnancem, 
společníkem nebo členem znalecké kanceláře, oprávněn vykonávat současně znaleckou 
činnost samostatně, rozhodla správní rada na svém 13. zasedání konaném dne 17. 12. 2020 o 
rozpuštění stávajícího znaleckého kolegia k 31. 12. 2020, aby členové znaleckého kolegia 
nepřišli o možnost vykonávat svou znaleckou činnost samostatně. Po 1. 1. 2021 je proto 
kolegium pro znaleckou činnost složeno pouze ze soudních znalců z řad zakladatelů nebo 
zaměstnanců ústavu: 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

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

↘ Ing. Petr Osička 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA 
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Kolegium pro vzdělávání a osvětu fungovalo v roce 2020 ve složení: 

↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová (vedoucí kolegia) 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ Ing. Petr Osička 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA 

↘ Ing. Lukáš Petik  

↘ Petr Hlavsa 

↘ Ing. Oldřich Kolínský  

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

↘ doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – FBMI ČVUT 

↘ doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. – Technická univerzita v Košicích 

 

Kolegium pro vědecko-výzkumnou činnost fungovalo v roce 2020 ve složení: 

↘ RNDr. Martin Civiš, Ph.D. (vedoucí kolegia) 

↘ doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. 

↘ Ing. Šárka Vlková, Ph.D. 

↘ RNDr. Ing. Marcela Skřehotová 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ Ing. Kateřina Marková 

↘ Bc. David Vancl, DiS. 

↘ prof. Ing. Dr. Aleš Bernatík – FBI VŠB-TU Ostrava 

↘ Mgr. Tomáš Karlík – AeskuLab a.s. 

↘ doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP – Technická univerzita v Košicích 

 

Kolegium pro legislativní činnost a normotvorbu fungovalo v roce 2020 ve složení: 

↘ JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA (vedoucí kolegia) 

↘ doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. 

↘ Ing. Jakub Marek, MSc. 

↘ Ing. Milan Kondziolka 

↘ Ing. Lukáš Petik 

↘ Dana Žáková 
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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. 

 

Prvním stálým poradním orgánem ústavu je výbor členské sekce (ČAPR). Dne 17. 9. 2020 
proběhla v rámci odborného kolokvia České asociace pro prevenci rizik volba členů výboru pro 
následující funkční období 09/2020 – 09/2023. Výbor bude v uvedeném období pracovat 
v tomto složení: 

↘ Petr Hlavsa (předseda) 

↘ Ing. Bc. Michal Zelenák (místopředseda) 

↘ Bc. Martin Schoř 

↘ Ing. Romana Bláhová 

↘ Michal Běhounek 

 

Druhým stálým poradním orgánem ústavu je Etická komise, která v roce 2020 fungovala ve 
složení: 

↘ Stálí členové: Dr. Petr Kožmín, Doc. Petr A. Skřehot, Ing. Jakub Marek 

↘ Přidružení členové dle své gesce: Ing. Petr Osička, Dr. Marcela Skřehotová, Dr. Martin 
Civiš, Petr Hlavsa 

↘ Volený člen ČAPR: Ing. Romana Bláhová 

 

Mezi ostatní (účelové) poradní orgány patří pracovní komise ustanovené rozhodnutím správní 
rady a poradci jmenovaní ředitelem ústavu. V roce 2020 nebyla ustanovena žádná pracovní 
komise ani nebyl jmenován žádný nový poradce.  
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4. Personální záležitosti 

K 31. prosinci 2020 bylo ve stálém pracovně-právním nebo obdobném vztahu vůči ústavu 
7 zaměstnanců. Tito zaměstnanci byli zapojeni do řešení běžících výzkumných projektů. 
Ostatní osoby, které se v roce 2020 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.  

Členové správní rady, revizor, tajemník a předsedkyně výboru ČAPR vykonávali v roce 2020 
své funkce bez nároku na funkční odměnu.  

 

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): 3 

► Název projektu: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve 
školách (TL02000226) 

► Příjemce: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského 
inženýrství 

► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / Program ÉTA 2 
 

► Název projektu: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na 
kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru (TL02000177) 

► Příjemce: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.  

► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / Program ÉTA 2 
 

► Název projektu: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví (TL03000213) 

► Příjemce: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta  

► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / Program ÉTA 3 
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↘ externí spolupráce na řešení projektu VaV v podobě subdodávky nebo služby: 1 

► Název projektu: Připravenost obchodních parků na mimořádné události a 
krizové situace (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) 

► Příjemce: SECURU s.r.o. 

► Poskytovatel/program: Hlavní město Praha/ Praha – pól růstu ČR 

 

↘ podané návrhy projektů: 1 

► Název projektu: Využití home office coby nástroje pro zpružnění pracovního 
trhu ovlivněného koronavirovou pandemií a pro sladění pracovního a 
rodinného života zaměstnanců 

► Poskytovatel/program: Technologická agentura ČR / ÉTA 5 

 

↘ přijaté návrhy projektů: 0 

 

Vzdělávací činnost: 

↘ realizované vzdělávací kurzy, workshopy a semináře: 3 

► Název akce: Praktické aspekty prevence rizik 

► Datum a místo konání: 12. 3. 2020, Praha  
 

► Název akce: Preventista BOZP 

► Datum a místo konání: 17. 9. 2020, Praha 
 

► Název akce: Aktuální problémy a otázky týkající se BOZP při COVID-19  

► Datum a místo konání: 24. 11. 2020, online 

 

↘ spolupráce na realizaci vzdělávacích kurzů, workshopů a seminářů: 0 

 

Vědecké konference: 

↘ účast nebo spolupráce na organizaci vědeckých konferencí a sympozií: 3 

► Název akce: XX. 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: 24. 11. 2020, online 
 



  

Výroční zpráva za rok 2020 

 

14 / 22 

► Název akce: Konference BOZP v roce 2021 

► Organizátor: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 

► Datum a místo konání: 14. 12. 2020, online 
 

► Název akce: XXXIII. mezinárodní konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce 

► Organizátor: Technická univerzita v Košiciach 

► Datum a místo konání: 1.-2.12.2020, online 

 

 

5.2. Aktivity v rámci vedlejší činnosti 

Odborná činnost: 

↘ V roce 2020 byly realizovány tři komerční zakázky ve formě odborného poradenství 
nebo lektorské činnosti. 

 

Průmyslový výzkum a související implementace: 

↘ V roce 2020 byly realizovány dvě zakázky jako součást projekt průmyslového 
výzkumu externího řešitele. 

 

Popularizace oborů zájmu ústavu: 

↘ Provoz Portálu BOZP: průběžně 

↘ Odborné knihy, metodické příručky, software: 0 

↘ Publikace v odborných časopisech a konferenčních sbornících: 30 

► Název: Karta BOZP pro vybrané profese (seriál 11 článků v časopise Bezpečnost 
a hygiena práce, č. 1 až 12/2020); Autoři: Běhounek M., Bláhová R., Hájková M., 
Hlavsa P., Kožmín P., Marek J., Petik L., Ptáčková V., Skřehot P.A., Zelenák M., 
Žáková D. 

 

► Kožmín P. Zavalení zaměstnance při pádu kontejneru z vozíku (22. díl). 
Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 12, ISSN 1211-9482.  

► Marek J. Zásah elektrickým proudem při rekonstrukci rozvodny vysokého napětí 
(21. díl), Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 11. ISSN 1211-9482.  

► Skřehot P.A. Pád zdviženého vozu metra s následkem zranění dvou pracovníků 
provádějících jeho údržbu (20. díl). Personální a Sociálně právní Kartotéka, 
2020, 10. ISSN 1211-9482.  

► Kožmín P. Nesprávně postavené lešení s následkem pádu zaměstnance (19. díl). 
Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 9. ISSN 1211-9482.  
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► Marek J. Smrtelný úraz zaměstnance rozmačkáním mezi tažným a vlečným 
vozidlem po nárazu projíždějícím automobilem (18. díl). Personální a Sociálně 
právní Kartotéka, 2020, 7-8. ISSN 1211-9482.  

► Skřehot P.A. Zachycení zaměstnance kolovým nakladačem při ztížených 
pracovních podmínkách (17. díl). Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 
6. ISSN 1211-9482.  

► Kožmín P. Úraz při práci se štípačem polen (16. díl). Personální a Sociálně právní 
Kartotéka, 2020, 5. ISSN 1211-9482.  

► Skřehot P.A. Poškození oka brigádníka při používání akumulátorového 
páskovače palet (15. díl). Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 4. ISSN 
1211-9482.  

► Marek J. Úraz zaměstnance v důsledku jeho propadnutí konstrukcí z PUR panelů 
(14. díl). Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 3. ISSN 1211-9482.  

► Kožmín P. Zavalení osoby při bouracích pracích (13. díl). Personální a Sociálně 
právní Kartotéka, 2020, 2. ISSN 1211-9482.  

► Marek J. Amputace prstů v důsledku úrazu při výměně akumulátorové baterie 
motorového vozíku (12. díl). Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2020, 1. 
ISSN 1211-9482.  

► Vancl D., Marek J., Skřehot P. Praktické zkušenosti s uplatněním robotizace v 
zemědělství a související aspekty týkající se BOZP. In Aktuálne otázky 
bezpečnosti práce, 2020, sborník příspěvků. ISBN 978-80-553-3685-5. 

► Skřehot P. A., Marek J., Hon Z., Fílová Z., Horáčková I., Bílek M., Beneš P., Rusek 
M., Chroustová K. Videoexperimenty jako podpora bezpečných 
experimentálních činností ve výuce chemie na základních školách a gymnáziích. 
In Aktuálne otázky bezpečnosti práce, 2020, sborník příspěvků. ISBN 978-80-
553-3685-5. 

► Loudová Stralczynská B., Skřehot P.A., Bílek M., Chroustová K., Marádová E. 
Rozvoj kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. In Aktuálne 
otázky bezpečnosti práce, 2020, sborník příspěvků. ISBN 978-80-553-3685-5. 

► Skřehot P. A., Marek J. Význam pojmů „dohled“, „dozor“ a „odpovědná osoba“ 
v oblasti BOZP. In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 2020, sborník 
abstraktů. 

► Kožmín P. A. Kontrolní činnost odborových organizací na úseku BOZP v ČR. 
In Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 2020, sborník abstraktů. 

► Bílek M., Chroustová K., Rusek M., Skřehot P. A., Hon Z., Melicharová M. 
Experimentální činnosti a jejich bezpečnost ve všeobecném chemickém 
vzdělávání pohledem učitelů. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 136, 2020. 

► Skřehot P. A., Marek J, Ptáčková V., Bílek M., Beneš P., Rusek M., Chroustová 
K., Hon Z., Melicharová M. Kritéria a požadavky na bezpečné a didakticky 
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ověřené postupy pro provádění chemických pokusů ve školách a při mimoškolní 
činnosti. Czech Chem. Soc. Symp. Ser. 18, 136, 2020. 

► Skřehot P. A. Možnosti využití e-learningu pro provádění školení zaměstnanců 
o BOZP. Praktická personalistika, 7-8, 2020. 

 

5.3. Aktivity členské sekce 

Činnost členské sekce ústavu (ČAPR) probíhá podle článku 13 a 14 Statutu ústavu (v platném 
znění). Níže jsou uvedeny stručné informace o sekci a jejích aktivitách v roce 2020. 

↘ Počet členů k 31. prosinci 2020: 50 

► Individuální členství: 43 

► Korporátní členství: 7 

↘ Účast členů ČAPR na XX. mezinárodní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci“ (24. 11. 2020, online). 

↘ Účast členů ČAPR na VI. ročníku národního fóra „Konference BOZP v roce 2021“ 
(14. 12. 2020, online). 

↘ Účast členů ČAPR na XXXIII. mezinárodní konferenci „Aktuálne otázky BOZP“ 
(1.-2.12.2020, online). 

↘ Odborné kolokvium ČAPR: z důvodu Covid-19 byly realizovány pouze 2 setkání 
(12. 3. 2020 a 17. 9. 2020). 

 

6. Spolupráce a partnerství 

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

 

6.1. Partnerské organizace 

V roce 2020 byly stálými smluvními partnery ústavu tyto subjekty: 

↘ Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze  

↘ Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava  

↘ Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  

↘ Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy 
Jagiellońské v Toruni 

↘ Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, zastoupená katedrou 
bezpečnosti a produkcie  

↘ 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

↘ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

↘ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  

↘ Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně  

↘ Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce  

↘ Bezpečnostně-technologický klastr, z.s. 

 

V rámci expertní, publikační, osvětové, vzdělávací nebo výzkumné činnosti s ústavem v roce 
2020 spolupracovaly tyto subjekty: 

↘ Technologická agentura České republiky 

↘ Státní úřad inspekce práce 

↘ Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach 

↘ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. 

↘ Česká ergonomická společnost, z.s. 

↘ Komora soudních znalců, z.s. – sekce BOZP a PO 

↘ Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany České republiky, z.s. 

↘ Hvězdárna a planetárium Brno, p.o. 

↘ Trade Media International s. r. o. 

↘ Eaton Elektrotechnika s.r.o. 

↘ Zemědělská zkušební stanice Kujavy, s.r.o. 

↘ 3M Česko, spol. s r.o. 
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↘ T-SOFT a.s. 

↘ Linde Gas a.s. (člen koncernu The Linde Group) 

↘ ÚJV Řež, a.s. 

↘ ERGOWORK s.r.o. 

↘ Mojmír Klas, s.r.o. 

↘ PreventCom s.r.o. 

↘ CRDR spol. s r.o. 

↘ AEROSAFE s.r.o. 

↘ Bača BOZP s.r.o. 

↘ Dětství bez úrazů, o.p.s. 

↘ Akademos, a.s. 

↘ NEDOMYSLENO s.r.o. 

↘ PREMEDIS s.r.o. 

↘ SECURU s.r.o. 

↘ PROXYCO s.r.o. 

↘ Kintr Legal s.r.o., advokátní kancelář 

↘ Unie bezpečnostních složek 

 

6.2. Osvěta 

Od roku 2016 ústav pořádá osvětový programu »Malý věk – velká nebezpečí«. Smyslem 
programu je rozvíjet znalosti a dovednosti dětí, s cílem zlepšit u nich vnímání rizik možného 
ohrožení zdraví, respektive předcházet často zbytečným úrazům vznikajícím v domácnostech, 
při mimoškolních aktivitách a sportu, během výletů, táborů apod. Zvláštní pozornost je 
kladena na běžné životní situace, které jsou spojeny s tzv. skrytými riziky.   

Program podporuje Mezinárodní organizace práce OSN, která ji zahrnula do národních aktivit 
pořádaných v rámci Světového dne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci „SAFE DAY“. 
Oficiální záštitu nad programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Vlastní edukace probíhá v osvětovém stánku formou her a chytré zábavy, a to v rámci 
masových veřejných akcí. Z důvodu přijatých protiepidemických opatření ústav v roce 2020 
nerealizoval žádné osvětové akce, protože bylo zakázáno shromažďování většího počtu osob. 

 

6.3. Mediální podpora 

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. Konkrétně spolupracujeme s: 
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↘ 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. 
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7. Přehled o hospodaření ústavu  

AKTIVA k 31.12.2020 (v tis. Kč) k 31.12.2019 (v tis. 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 11 18 

Krátkodobý finanční majetek   694 323 

PASIVA k 31.12.2020 (v tis. Kč) k 31.12.2019 (v tis. Kč) 

Jmění účetní jednotky a upravující položky 50 50 

Fondy 0 0 

Výsledek hospodaření 616 273 

Rezervy 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 

Krátkodobé závazky 0 0 

Jiná pasiva – výdaje příštích období 47 27 

Jiná pasiva – výnosy příštích období 0 0 

 

NÁKLADY Hlavní činnost  
(v tis. Kč) 

Vedlejší činnost  
(v tis. Kč) 

Náklady celkem 2850 457 

Nákup služeb 809 457 

Osobní náklady 2037 0 

Ostatní náklady 0 0 

Daň a poplatky 4 0 

VÝNOSY k 31.12.2020 (v tis. Kč) k 31.12.2019 (v tis. Kč) 

Výnosy celkem 2905 3047 

Provozní dotace 1951 2279 

Příspěvky 79 77 

Tržby za výkony a služby  874 690 

Ostatní výnosy 1 1 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31.12.2020 (v tis. Kč) k 31.12.2019 (v tis. Kč) 

Výsledek hospodaření před zdaněním 343 -121 

Výsledek hospodaření po zdanění 343 -121 



  

Výroční zpráva za rok 2020 

 

21 / 22 

8. Kontaktní a identifikační údaje 

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

Sídlo: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha – Stodůlky 

Provozní kancelář: Office Center Ženské domovy 
Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov 
3. patro, kancelář č. 3041 

Kancelář Ostrava: Orebitská 903/22, 702 00 Ostrava 

Kancelář Louny: Platanová 2831, 440 01 Louny 

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

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

Předseda výboru ČAPR: Petr Hlavsa  
+420 603 586 057  
hlavsa@zuboz.cz 

Tajemník: Ing. Jakub Marek, MSc. 
+420 733 576 994 
marek@zuboz.cz 

Public relations a osvěta: 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 EXPNCZPP 
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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 22 Statutu ústavu (v platném znění). 

V roce 2020 nedošlo k žádné změně ve znění Zakládací listiny ani ke změně ve složení orgánů 
ústavu. 

Správní rada v roce 2020 schválila tyto dokumenty (směrnice) ústavu: 

↘ Výroční zpráva za rok 2019 (č.j. 105-020/2020)  

↘ Statut – verze 7 (č.j. 101-047/2020) 

 

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 21. června 2021.  


