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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-040/2022 

Předmět jednání: 28. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 15. 9. 2022 

Místo konání: ONLINE forma 

Účastníci: Prezenční listina nebyla vyhotovena 

Zapsal: Ing. Jakub Marek, MSc. 

Ověřil: doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c. 

Schválil: Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA 

 
Průběh a výsledek jednání: 
Ve čtvrtek dne 15. 9. 2022 se od 16:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které 
proběhlo ve formě online prostřednictvím platformy MS Teams. 
V úvodu jednání přítomné členy přivítal tajemník členské sekce Ing. Marek. Následně se slova 
ujal předseda Výboru ČAPR Ing. Zelenák, který představil program jednání a shrnul členům 
závěry ze schůzek Výboru ČAPR, který se koná pravidelně ve formě online. Hlavním bodem 
jeho příspěvku bylo upozornění členů na zřízení ZÚBOZ profilu na profesní síti LinkedIn, 
přičemž vybídl členy k zapojení se networkingu.  
Následně dostal slovo ředitel ústavu doc. Skřehot, který přítomné informoval o aktivitách 
ZÚBOZ za uplynulé období. Z pohledu znalecké činnosti byly započaty práce na vypracování 
znaleckého posudku pro Okresní soud v Ostravě a Okresní soud pro Prahu 7.  
V oblasti výzkumné byl k 30.6.2022 ukončen projekt TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace 
pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti v průmyslovém sektoru. Z projektu 
vzešla souhrnná studie faktorů ovlivňujících bezpečnost v prostředí digitalizované práce uvnitř 
systému člověk-stroj, která je uvedena na stránkách ZÚBOZ.   
Dále pokračují práce na následujících projektech: 

• 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 oponentním řízení je projekt „CZ LOKO“, jehož záměrem je zabývat se vývojem 
integrovaného systému pro měření a řízení výkonnosti v CZ LOKO a.s. pro zvýšení národní i 
mezinárodní konkurenceschopnosti. 
V rámci publikační činnosti byly za ústav publikovány dva odborné články a v časopise BHP 
byly publikovány tři Karty BOZP.      
V souvislosti s vystupováním zástupců ZÚBOZ na odborných vzdělávacích akcích se ředitel 
ústavu s aktivním příspěvkem zúčastnil online semináře „Plnění legislativních požadavků ČR z 
hlediska ochrany zdraví při práci v souvislosti se zaměstnáváním cizinců“, který se konal 
22.6.2022. 
Dále se jak zástupci ZÚBOZ, tak i členové ČAPR zúčastnili následujících akcí: 

• XXXI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2022, konaný v Ostravě ve 
dnech 7. - 8. 9. 2022. V rámci této konference předali zástupci ZÚBOZ čestné uznání 
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děkanovi fakulty bezpečnostního inženýrství (VŠB-TU Ostrava) doc. Ing. Jiřímu 
Pokornému, Ph.D., MPA. 

Ředitel dále přítomné seznámil s aktualizací Statutu ústavu, která vzešla z posledního jednání 
správní rady ústavu. Změny se týkaly úpravy podmínek pro prokázání odborné způsobilosti 
nebo profesní orientace žadatele o členství v ČAPR a dále stanovení podmínek pro přijímání 
členů-cizinců. 
V oblasti tvorby vnitřních předpisů ZÚBOZ ředitel přítomným ve stručnosti představil 
dokument Pravidla pro používání insignií, znaleckých odznaků, medailí a úředních razítek.     
Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným sdělil 
novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V úvodu své prezentace přítomné seznámil 
s nejpodstatnějšími změnami v oblasti právních předpisů. Nejaktuálnějším tématem se dle 
předpokladu stala nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb. a plánové změny vyhlášky 
č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče (od 
1.1.2023). Dále přítomným sdělil informace ohledně novely zákoníku práce, kde např. v § 317 
bude nově řešena práce na dálku.      
Poté se slova ujal předseda Výboru ČAPR Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA, který zavedl diskuzi 
na téma „Vzdělávání zahraničních zaměstnanců“. Jelikož se jednalo o stále aktuální téma, 
členové vedli živou a přínosnou diskusi.       
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 prosinec 
2022.  
 


