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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

7. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

23. 9. 2016

Místo konání:

3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/12, 148 00 Praha 4

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek

Ověřil:

Bc. Martin Schoř

Schválil:

Bc. Martin Schoř

č.j. 304-041/2016

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek dne 22. 9. 2016 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí sedmé kolokvium členů
ČAPR. Vzhledem k pracovnímu vytížení se jednání nemohla zúčastnit předsedkyně výboru
ČAPR Ing. Michaela Hájková, a tak se úvodního slova ujal tajemník Ing. Jakub Marek. Ten
na úvod svého vystoupení přivítal všechny přítomné a představil program jednání. Prvním
bodem byla informace o aktuálním dění v ČAPR. Zde Ing. Marek vyzdvihl neustálý pozitivní
trend nárůstu členské základny. V této souvislosti byli rovněž vyzváni noví členové, aby se
v krátkosti představili ostatním kolegům. Ing. Marek poreferoval o základních aktivitách
ČAPR, potažmo ZÚBOZ, zahrnující publikační činnost, vystoupení na odborných seminářích,
sdílení aktualit z oblasti BOZP.
V souvislosti s aktualizací interních dokumentů ústavu byla v rámci tohoto kolokvia
uspořádána volba člena etické komise, kde jedno místo je vyhrazeno pro zástupce ČAPR.
Jednohlasně byla do etické komise zvolena Ing. Romana Bláhová. Ing. Marek uzavřel své
vystoupení představením návrhů medailí, které budou čestně udělovány členům ústavu za
jejich mimořádný přínos nejen pro samotný ZÚBOZ, ale v obecné rovině i v oblasti BOZP
nebo v rovině společenské (např. za mimořádně záslužný občanský čin apod.).
Následně se slova ujal ředitel ústavu RNDr. Petr Skřehot, Ph.D., který přítomným poreferoval
o aktivitách ústavu v průběhu 3. kvartálu 2016. V oblasti znalecké činnosti vyzdvihl pozitivní
trend v nárůstu počtu zadávaných znaleckých posudků a to nejen ze strany orgánů činných
v trestním řízení, ale rovněž ze strany soukromých osob nebo obchodních korporací, které
mají zájem jak o znalecké posudky, tak i o odborná stanoviska. V této souvislosti Dr. Skřehot
blíže pohovořil o některých kauzách, které ústav v uplynulém období řešil.
V další části svého příspěvku pohovořil o aktualizaci normy ČSN 01 8003 - Zásady pro
bezpečnou práci v chemických laboratořích, která byla zahájena Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na podnět ZÚBOZ. Tato technická norma
vykazuje řadu nedostatků, které se týkají jak neshody s platnou klasifikací nebezpečných
chemických látek, tak i nedostatečném rozsahu pro její plnohodnotné uplatnění v praxi.
V současné době se připomínkování chýlí ke konci. Všichni členové ČAPR, potažmo ZÚBOZ
byli s předstihem vyzváni ke spolupráci na této činnosti.
V části týkající se navazování odborné spolupráce bylo vyzdviženo uzavření smlouvy s
nakladatelstvím Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o. Mezi stěžejní body spolupráce
bude patřit vzájemná podpora při pořádání odborně vzdělávacích akcích a jejich propagace.
Dr. Skřehot dále pohovořil o narůstající aktivitě ZÚBOZ v rovině publikační. Kromě
měsíčního příspěvku do odborného časopisu BHP (seriál Karta BOZP), se publikační činnost
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nově rozšířila také o seriál »Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné
firmě«, který od září vychází v časopise Personální a sociálně právní kartotéka.
Z návrhů na změnu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který
si původně kladl za cíl stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti, vyplynula důležitá
skutečnost, která by výrazným způsobem omezila možnosti ústavu ve znalecké činnosti.
V této věci proto bylo svoláno Grémium ústavu, aby se poradilo, jaké jsou možnosti tuto
situaci řešit. Byla vypracována podrobná právní analýza dopadů navrhované podoby zákona,
která byla po konzultacích s legislativními právníky zaslána na Ministerstvo spravedlnosti. To
naše námitky uznalo za zásadní a přislíbilo promítnout je do návrhu zákona. Velké DÍKY
v této věci patří zejména Dr. Skřehotovi, který se v této věci angažoval lvím podílem!!!
V rámci vzdělávacích akcí se v měsíci září uskutečnil odborný seminář určený pro vedoucí
pracovníky mateřských a základních škol, zaměřený na prevenci zdraví dětí, žáků a
zaměstnanců. Bližší informace včetně fotogalerie z akce je možné shlédnout na stránkách
ZÚBOZ (viz http://www.zuboz.cz/vzdelavani/skoly/).
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti zazněly informace o pokračujících pracích na řešení
projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za
specifických situací (DEGAS)“ a dále o započatých pracích na projektu TD03000017 „Kritéria
a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Oba projekty jsou
kofinancovány Technologickou agenturou České republiky.
Ze slov Dr. Skřehota vyplynulo, že o spolupráci se ZÚBOZ je projevován stále větší zájem
napříč celou oblastí BOZP. Tato skutečnost tak v ryze pozitivním smyslu potvrzuje smysl
existence ústavu a s jeho rostoucí oblibou i neustálé budování silného jména respektované
organizace.
V následujícím příspěvku JUDr. Kožmína byli přítomní členové informování o novinkách,
které se v uplynulém období udály v legislativní oblasti, popř. které se v nejbližší době
chystají.
Po tomto bloku následovala přestávka.
V navazující části programu, zamřené na odborné vystoupení členů ČAPR, si připravil
odborný příspěvek Bc. Martin Schoř, který pohovořil na téma „Údržba kolejových vozidel rizika při svařování“.
Před zahájením závěrečné volné debaty vystoupil mimo harmonogram programu Ing. Jiří
Novák, který přítomné seznámil se svého charakteru jedinečnou stavbou výstavby ústřední
čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. V této souvislosti nabídl členům ČAPR
možnost exkurze.
Po oficiální části programu následovaly kuloárové debaty členů o aktuálních problémech, se
kterými se v oblasti BOZP setkávají.
V pořadí sedmé kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na prosinec 2016.
Těšíme se na další setkání!
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