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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

3. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

24. 6. 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. 304-013/2015

Průběh a výsledek jednání:
Ve středu dne 24. 6. 2015 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí třetí kolokvium členů ČAPR.
Úvodního slova se ujala Ing. Michaela Hájková, která přivítala všechny přítomné členy a
představila program setkání.
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. Ve svém příspěvku dále znovu otevřel téma spolupráce s
časopisem Bezpečnost a hygiena práce, v němž ústav celý rok 2015 exkluzivně publikuje
Karty BOZP zaměřené na konkrétní pracovní profese. Doposud vyšlo 6 karet, na které
přicházejí od odborné veřejnosti pozitivní ohlasy. To jen potvrzuje smysluplnosti tohoto
projektu, který také významně napomáhá šířit publicitu ústavu. Do připravovaného edičního
plánu na rok 2016 proto budou zařazeny další profese a do publikační činnosti se zapojí i
další členové ČAPR – v č. 7/2015 bude otištěna karta pro profesi Obráběče kovů, jejíž
autorkou bude Ing. Hájková.
Ing. Jakub Marek poté pohovořil a stavu členské sekce, z pohledu počtu stávajících členů a
nově přijatých přihlášek.
Následoval příspěvek JUDr. Petra Kožmína, který přítomné informoval o odborné akci
„Aktuální otázky soudně znalecké teorie a praxe 2015“, kterou ZÚBOZ v současnosti
připravuje. Akce bude určena pro soudní znalce v oboru bezpečnost práce, dále pro
aspiranty na znalce, odborné konzultanty soudních znalců a zástupce znaleckých ústavů.
Členům ČAPR, coby zástupcům ZÚBOZ, bude poskytována 25% sleva na vložném.
Po krátké přestávce následoval příspěvek Ing. Jana Husáka, který si připravil prezentaci na
téma „Hodnocení rizika při vnitropodnikové dopravě ve velkém podniku“. Toto téma bylo
doplněno živou debatou, zejména pak v souvislosti s ukázkou analýzy a hodnocení rizik na
konkrétním pracovišti. Velice zajímavá se ukázala též zvolená metodologie používaná v
koncernu BENTELER Group, která výsledné riziko nestanoví jako prostý součin
pravděpodobnosti vzniku nebezpečného jevu a jeho závažnosti, nýbrž využívá složitější
matematický vztah, jež zahrnuje také expozici coby faktor času. Tímto způsobem se
hodnocení stává přesnější a výsledné riziko lze objektivněji posoudit z hlediska jeho
přijatelnosti.
Po oficiální části programu následovala volná diskuze členů o aktuálních problémech, se
kterými se v oblasti BOZP setkávají, problematice chystaných aktualizací vybraných
právních předpisů apod.
V pořadí třetí kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2015.
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
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