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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-052/2021 

Předmět 
jednání: 25. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 14. 12. 2021 

Místo konání: Setkání proběhlo online formou  

Účastníci: Viz prezenční listina 

Zapsal: Ing. Jakub Marek, MSc. 

Ověřil: Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA 

Schválil: Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA 

 
Průběh a výsledek jednání: 
V úterý 14. 12. 2021 se od 16:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které 
proběhlo opět ve formě online. 
V úvodu jednání přítomné členy přivítal tajemník členské sekce Ing. Marek a po představení 
programu jednání dostal slovo ředitel ústavu Doc. Skřehot, který přítomné informoval o 
aktivitách ZÚBOZ za uplynulé období. Z pohledu znalecké činnosti aktuálně probíhá 
vypracování znaleckých posudků pro Okresní soud v Děčíně a pro PČR Beroun. V rámci 
konání vzdělávacích akcí proběhl odborný seminář Zajištění bezpečnosti mateřských a 
základních škol (25. 11. 2021) a dále se členové ústavu aktivně zúčastnili níže uvedených 
odborných akcí: 

• Technická normalizační komise (19. 10. 2021).  

• Mezinárodní konference „Projektové vyučování a další aktivizační strategie a otázky 
přírodovědného vzdělávání“ (4.-5. 11. 2021). 

• XXXIV. mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (9. 11. 2021, 
online). 

• XXI. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021“ (24-25. 
11. 2021).  

• Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (13. 12. 2021). 
V oblasti výzkumné pokračují práce na následujících projektech: 

• TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu 
bezpečnosti v průmyslovém sektoru. 

• TL03000213: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

• TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách. 
• Pracovní rizika vznikající při práci v režimu „Home office“ s akcentem na analýzu 

dopadů práce z domova na úroveň zajištění BOZP v různých odvětvích a na 
úspěšnost implementace opatření pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z 
povolání. Projekt je financován MPSV v souladu se zněním § 320a zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů. Hlavním řešitelem projektu je Svaz průmyslu a dopravy 
České Republiky. 

V rámci publikační činnosti byl ústav opět velmi aktivní, přičemž byly publikovány čtyři 
odborné články, tři články týkající se rozhovorů s odborníky z praxe na téma „Pohled 
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osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP, v časopise BHP byly publikovány tři 
Karty BOZP a v časopise PSK tři kasuistiky pracovních úrazů a nehod. V této souvislosti 
doc. Skřehot představil i ediční plán Karet BOZP na rok 2022.      
Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným sdělil 
novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V jeho příspěvku rezonovala informace o 
novém zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení, jehož platnost je od 30.6.2021 a účinnost od 1.7.2022. Dále přítomné 
informoval o bezplatném přístupu k některým normám ČSN v rámci tzv. sponzorského 
přístupu (viz https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/default.aspx).    
Poté se ujal slova tajemník členské sekce Ing. Marek, který přítomné informoval o rezignaci 
předsedy Výboru ČAPR pana Hlavsy (ke dni 2. 12. 2021), poděkoval mu za dosavadní 
spolupráci a s ohledem na znění Statut ústavu vyhlásil (do)volbu pátého člena ČAPR do 
Výboru ČAPR. Na tuto pozici byla nominována Ing. Bc. Monika Almássy, která byla následně 
jednohlasně do této funkce zvolena. V souladu se Statutem Ing. Marek dále vyhlásil volby, 
z řad členů ČAPR, na člena etické komise. Nominován byl Bc. David Vancl, DiS., který byl 
rovněž jednohlasně přítomnými členy do funkce zvolen.  
Členové Výboru ČAPR si následně zvolili nové vedení, kdy za předsedu Výboru ČAPR byl 
zvolen Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA a za místopředsedu Michal Běhounek, DiS. 
Následovaly odborné příspěvky. Jako první svůj příspěvek prezentoval Ing. Marek na téma 
„Přínosy a úskalí robotizace pracovních operací z pohledu vedoucích zaměstnanců“. Dále 
přednesl odborný příspěvek doc. Skřehot na téma „Výzkum schopností dětí identifikovat 
rizikové situace spojené s běžnými životními situacemi“.     
Po odborném programu bylo setkání ukončeno. V pořadí 25. kolokvium členů ČAPR 
proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Další setkání je naplánováno na 
březen 2022. 
 


