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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

2. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

19. 3. 2015

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:

Ing. Michaela Hájková

Schválil:

Ing. Michaela Hájková

č.j. 304-011/2015

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek dne 19. 3. 2015 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí druhé kolokvium členů
ČAPR. Úvodního slova se ujala Ing. Michaela Hájková, která přivítala všechny přítomné a
představila program jednání.
Na úvod jednání proběhlo hlasování o zvolení pana Ing. Jan Husáka ze společnosti Benteler
ČR s.r.o., členem výboru ČAPR, kde všichni přítomní členové jednohlasně souhlasili.
V dalším bodě jednání bylo projednání výše členských příspěvků pro kalendářní rok 2015.
Následně se ujal slova ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D., který pohovořil o aktuálních aktivitách ústavu a plánu
činností na nejbližší období. Dále přítomné členy informoval o úspěšném pokračování série
odborných článků Karta BOZP vydávaných v rámci časopisu Bezpečnost a hygiena práce.
JUDr. Petr Kožmín, poté přítomné seznámil s aktualitami v právních předpisech v oblasti
BOZP a následně i tématy specializovaných školení, pro vytyčenou skupinu odborníků.
Bc. Miloš Eichler, vedoucí kolegia pro vzdělávání, pohovořil o chystaných odborných školení
nejen pro členy ústavu, kteří budou moci tyto akce navštěvovat za zvýhodněných cen, ale i
pro širokou veřejnost.
Po oficiální části programu následovala volná diskuze členů o aktuálních problémech, se
kterými se v oblasti BOZP setkávají.
V pořadí druhé kolokvium členů ČAPR proběhlo opět zdárně. Kromě plodných diskuzí nad
vytyčenými tématy v BOZP, se hovořilo o dalším vývoji ČAPR, včetně přijímání a oslovování
nových členů. Dne 17.4.2015 proběhne setkání členů Komory soudních znalců České
republiky – sekce BOZP a PO, kde ředitel ústavu přednese informaci o ZÚBOZ a představí
jeho aktivity. Přítomní znalci boudou také osloveni ve věci možné spolupráce.
Další setkání je naplánováno na červen roku 2015.
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