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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět jednání:

27. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

10. 6. 2022

Místo konání:

Hotel Lesní chata Kořenov

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek, MSc.

Ověřil:

Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA

Schválil:

Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA
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č.j. 304-014/2022

Průběh a výsledek jednání:
V pátek 10. 6. 2022 se od 08:30 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které proběhlo
prezenčně v prostorách hotelu Lesních chaty Kořenov.
V úvodu jednání přítomné členy přivítal předseda členské sekce Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA
a po představení programu jednání přítomné členy seznámil s připravovanými tématy
následujících kolokvií ČAPR a vybídnul členy k aktivnímu zapojení nejen do aktivit Výboru
např. prezentací v rámci odborného programu kolokvií, ale také při sdílení správné a
nesprávné praxe, což prezentoval na vlastním příkladu.
Následně dostal slovo ředitel ústavu doc. Skřehot, který přítomné informoval o aktivitách
ZÚBOZ za uplynulé období.
Z pohledu znalecké činnosti byl dokončen znalecký posudek pro Okresní soud v Ostravě a
zadán posudek pro Okresní soud Praha 7.
V rámci odborné činnosti bylo pro Svaz průmyslu a dopravy ČR provedeno dotazníkové online
šetření (problematika home office) a dále vydáno odborné stanovisko ohledně problematiky
školení zaměstnanců-cizinců.
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.
Projekt „Home office“ (řešení ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České
Republiky.

V rámci publikační činnosti byly za ústav publikovány dva články týkající se rozhovorů
s odborníky z praxe na téma „Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
a v časopise BHP byly publikovány tři Karty BOZP.
Zástupci ústavu se dále účastnili následujících odborných akcí:
•

XXII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2022 (Ostravice, 27. 28. 4. 2022)
o

7 účastníků z řad ČAPR

o

Aktivní příspěvky: P. Skřehot, J. Marek (Práva a povinnosti na úseku
prevence dětských úrazů); P. Kožmín (BOZP a selhání lidského činitele z
pohledu soudního znalce)
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V rámci programu konference se dále udál mimořádný slavnostní ceremoniál.
Zástupci ZÚBOZ předseda správní rady ústavu JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
a ředitel ústavu doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc. předali slavnostně
první čestné tituly „Doctor honoris causa“ udělované ZÚBOZ. Ocenění bylo
předáno proděkanovi Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze doc.
Mgr. Zdeňku Honovi, Ph.D. za celoživotní zásluhy v oblasti prevence nehod a
havárií a dále bývalému rektorovi Technické Univerzity v Košiciach Dr. h. c.
mult. prof. Ing. Juraji Sinayovi, DrSc., za celoživotní zásluhy v oblasti risk
managementu.

• Odborný seminář České ergonomické společnosti (27.-28.5.2022)
o

Příprava příručky pro ergonomy, definice pojmů "ERGO audit" x "ERGO
projekt" atd.

Doc. Skřehot dále přítomné seznámil s výsledky udělení ocenění ZÚBOZ za rok 2021.
Bronzovou medaili ZÚBOZ obdrželi Ing. Jan Pavliš za zásluhy v oblasti popularizace a osvěty
zaměřené na problematiku osobních ochranných prostředků a dále Ing. Jakub Marek, MSc. za
zásluhy o rozvoj ústavu v oblasti networkingu a odborné spolupráce mezi členy ČAPR. Čestné
uznání ZÚBOZ bylo uděleno Ing. Miloši Palečkovi, CSc. za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v
České republice v oblasti výzkumu a odborné publikační činnosti.
Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným
připomněl, že dne 28. 4. 2022 byl významný den BOZP: „Světový den BOZP“. Tuto
skutečnost doplnil o statistiky pracovní úrazovosti. Dle Státního úřadu inspekce práce a
Českého báňského úřadu došlo za rok 2021 oproti roku 2020 k poklesu smrtelných
pracovních úrazů o 20 a závažných pracovních úrazů o 45, ale ke zvýšení počtu ostatních
úrazů o 1721. Vyplývá to z dostupných údajů za rok 2021, které vedou Státní úřad inspekce
práce a Český báňský úřad. Pro zajímavost uvedl i některá zajímavá data pracovní úrazovosti
za celou ČR za období 2019 až 2021.
Dále přítomným sdělil novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V úvodu své prezentace
přítomné seznámil s nejpodstatnějšími změnami v oblasti právních předpisů. Zajímavá byla
mimo jiné plánovaná změna v oblasti pracovnělékařských služeb, kdy má dojít ke zrušení
pracovnělékařských služeb u I. kategorie práce (zákon č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách). Dále má dojít k novelizaci vyhlášky č. 79/2013 Sb., o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Následoval odborný příspěvek na téma „Bezpečnost strojů a strojních zařízení“, který
prezentoval Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA.
Po odborném programu bylo setkání ukončeno. V pořadí 27. kolokvium členů ČAPR proběhlo
opět ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2022.
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