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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-041/2022 

Předmět jednání: 29. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 13. 12. 2022 

Místo konání: Hybridní forma (online + osobně) 

Účastníci: Viz prezenční listina 

Zapsal: Ing. Jakub Marek, MSc. 

Ověřil: Ing. David Vancl, DiS. 

Schválil: Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA 

 
Průběh a výsledek jednání: 
V úterý dne 13. 12. 2022 se od 16:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které 
proběhlo hybridně. Členové se sešli v konferenčním sále FZŠ Drtinova, odkud bylo také 
přenášeno online vysílání prostřednictvím platformy MS Teams. 
V úvodu jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru ČAPR Ing. Zelenák, který představil 
program jednání. 
Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným sdělil 
novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V úvodu připomenul blížící se termín 
aktualizované vyhlášky č. 79/2013 Sb. (předpoklad 1.1.2023) K dalším podstatným 
aktualizacím právních předpisů došlo mimo jiné u nařízení vlády č. 276/2015 Sb., nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., nařízení vlády č. 290/1995 Sb. nebo vyhlášky č. 504/2020 Sb. 
Ředitel ústavu doc. Skřehot poté tradičně přítomné informoval o aktivitách ZÚBOZ za uplynulé 
období. Z pohledu znalecké činnosti byly započaty práce na vypracování znaleckého posudku 
pro Okresní soud pro Prahu 8 a pokračují práce na znaleckém posudku pro Okresní soud 
v Ostravě. 
Dne 26.10.2022 se členové vedení ústavu doc. Skřehot, JUDr. Kožmín a Ing. Marek zúčastnili 
znaleckých zkoušek dle nového zákona a úspěšně je splnili. Slib do rukou ministra 
spravedlnosti poté složili 22.10.2022.  
V souvislosti s účastí zástupců ZÚBOZ jakož i členů ČAPR na odborných vzdělávacích akcích 
zmínil doc. Skřehot následující akce: 

• Online seminář Inovace v BOZP IV., 17.10.2022 (aktivní příspěvek doc. Skřehot). 
• XXXV. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, Štrbské Pleso, 9. - 11. 11. 

2022 (4 aktivní příspěvky). 
• Konference BOZP v roce 2023, Praha, 21. 11. 2022 (účast 8 účastníků členů ČAPR + 

aktivní příspěvek JUDr. Kožmína). 
• Vysokoškolská výuka na FBMI ČVUT v předmětu Teorie rizik. 
• Vysokoškolská výuka na PedF UK v předmětu Bezpečnost práce a základy toxikologie 

a dále odborná přednáška na téma Vzácné kovy (doc. Skřehot) . 
 
Z plánovaných akcí na rok 2023 poté představil záměr zástupců ZÚBOZ zúčastnit se: 

• XXI. ročníku mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2023, 1.-2.2.2023 
v Ostravě. 

• XXIII. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 26.-27.4.2023 
v Ostravice. 
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V oblasti výzkumné bude k 31.12.2022 ukončen projekt „BEDOX“ (Evaluace postupů pro 
bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách) a dále byly Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky odevzdány výstupy k projektu „Home office 2022“.   
Dále pokračují práce na následujících projektech: 

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

 
Projekt „CZ LOKO“ (Vývoj integrovaného systému pro měření a řízení výkonnosti v CZ LOKO 
a.s. pro zvýšení národní i mezinárodní konkurenceschopnosti) v grantové soutěži neuspěl a 
nebyl podpořen.  
V přípravné fázi se nachází výzkumný projekt „PORES“ (Postupy a nástroje pro posílení 
odolnosti školských objektů v kontextu aktuálních a nových celospolečenských hrozeb), jehož 
hlavním řešitelem je ZÚBOZ. Projekt je podán v rámci 1. veřejné soutěže nového programu 
SIGMA agentury TAČR.  
Doc. Skřehot dále představil výstupy z projektu BEDOX, konkrétně webovou aplikaci a dále 
z projektu LAGRIS, konkrétně naučné pracovní listy.   
V rámci publikační činnosti bylo za ústav publikováno pět odborných článků a v časopise BHP 
byly publikovány tři Karty BOZP.   
Po výstupu doc. Skřehota byly v průběhu přestávky na občerstvení v podobě bohatého rautu 
přítomným promítnuty výsledky z projektu Home office, tj. vytvořené naučné videospoty. 
Po přestávce následoval blok odborných přednášek.  
Jako první se slova ujala Bc. Tereza Nováková, DiS., ze společnosti CRDR spol. s r.o. a 
přednesla příspěvek na téma „Změna legislativy v oblasti pracovnělékařských služeb a její 
dopad na zavedenou praxi“. Příspěvek byl zaměřen na chystané změny spojené s aktualizací 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. a jejich dopady do praxe. 
Druhým odborným příspěvkem bylo vystoupení Ing. Jana Pavliše ze společnosti 3M Česko. 
V příspěvku s názvem „Ochrana sluchu a komunikace - průmyslové a military aplikace“ vtáhl 
Ing. Pavliš přítomné do světa speciálních OOPP určených pro vojenské účely. Přítomní 
členové si poté mohli osobně některá z představených OOPP osobně vyzkoušet.  
Po odborných příspěvcích následovaly diskuze mezi členy a kolokvium bylo zakončeno 
slavnostním vánočním přípitkem. V pořadí 29. kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi 
přátelské a neformální atmosféře. Další, jubilejní 30. setkání, je naplánováno na březen roku 
2023. Již nyní se těšíme!!!  
 


