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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

1. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

8. 12. 2014

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. 304-023/2014

Průběh a výsledek jednání:
1. Úvod
Ve čtvrtek dne 8. 12. 2014 se od 16:30 hod. uskutečnilo první kolokvium členů ČAPR.
Úvodního slova se ujal ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
RNDr. Mgr. Petr Skřehot, Ph.D., který přivítal všechny přítomné. Po té přednesl zprávu o
aktuálních aktivitách ústavu a plánu činností na nejbližší období. Součástí jeho sdělení byla
také nejnovější informace a to, že ministryně spravedlnosti prof. Válková vyhověla žádosti
ZÚBOZ o zápis do I. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.
V rámci svého výstupu Dr. Skřehot pohovořil také o zapojení ZÚBOZ do výzkumných aktivit
a stručně představil zaměření a cíle jednotlivých projektů, které již byly podány
k Technologické agentuře ČR, konkrétně do programu BETA. Dále členy informoval o
úspěšném navázání spolupráce s časopisem Bezpečnost a hygiena práce.
Již v prosincovém vydání tohoto časopisu bude otištěn první článek, na který následně
naváže série odborných článků pojatých jako karta BOZP. Publikační činnost ústavu bude
probíhat podle edičního plánu, který byl dohodnut se šéfredaktorem BHP Mgr. Řezníčkem.
V této souvislosti byli vyzváni také ostatní členové, aby se zapojili do publikační činnosti
v časopise BHP a to jak v rámci navrženého schématu, tak i prostřednictvím vlastních
monotematických článků. Členové, kteří se věnují problematice jaderné bezpečnosti a
souvisejícím aspektům pak budou mít příležitost k publikování v recenzovaném časopise
Bezpečná jaderná energie, kde ředitel vedl jednání s editorem Ing. Pavlem Kovářem ze
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Pro příspěvku ředitele ZUBOZ následovalo krátké představení stávajících členů ČAPR a
představení nového žadatele o členství Ing. Jana Husáka ze společnosti Benteler ČR s.r.o.
Přítomní členové Výboru ČAPR následně projednali jeho žádost o přijetí, kterou v poměru
hlasů: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0, doporučili řediteli ke schválení. Ředitel bezprostředně po té
toto stanovisko potvrdil a Ing. Husáka oficiálně přivítal v členské sekci ústavu.
Po této části jednání se slova ujali funkcionáři ústavu. První pohovořil JUDr. Petr Kožmín,
předseda správní rady, o postupu v přípravných pracích na získání akreditace pro pořádání
zkoušek z odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik. Nastínil také marketingovou
strategii, kterou ústav zahájí začátkem roku 2015. Cílem bude navázat nové kontakty se
zástupci významných firem, státních orgánů a zahraničních institucí.
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V návaznosti na to, přednesl ředitel Dr. Skřehot materiál připravený Bc. Milošem Eichlerem,
vedoucím kolegia pro vzdělávání, v němž představil záměry této pracovní skupiny a dále
upozornil účastníky na termín 31.1.2015, do kdy je nutné Bc. Eichlerovi předat náměty na
jednodenní semináře či workshopy, které budou v průběhu příštího roku organizovány
v prostorách sídla v Pardubicích. Po tomto příspěvku odprezentoval Ing. Jakub Marek,
tajemník ČAPR, funkcionality Portálu BOZP. Portál bude sloužit především pro potřeby členů
ČAPR a je proto žádoucí, aby se členové zapojili do jeho rozvoje.
Dalším bodem jednání byla rozprava k otázce plánovaných aktivit ČAPR v roce 2015.
Členové vznesli řadu podnětů, mezi které patří zorganizování série exkurzí do vybraných
průmyslových podniků. V rámci této debaty byla také stanovena četnost pořádání kolokvií
členů ČAPR, přičemž další setkání proběhne v průběhu března 2015. Všichni členové budou
v dostatečném časovém předstihu obesláni předsedkyní Výboru ČAPR Ing. Hájkovou.
Po oficiální části následovala diskuze členů k aktuálním tématům BOZP a problémům, se
kterými se v praxi setkávají. Významný prostor byl věnován problematice stavebnictví, kde
Ing. Mojmír Klas, CSc. poreferoval o stavu v ČR a v zahraničí, zejména v Německu, kde jeho
společnost vyvíjí četné aktivity. Diskuse se věnovala také právě probíhající novelizaci zákona
č. 309/2006 Sb. K tomuto tématu pohovořil Ing. Roman Filkorn, který se na Ministerstvu
práce a sociálních věcí zúčastnil schůzky pracovní skupiny připravující uvedenou novelu.
První kolokvium členů ČAPR proběhlo úspěšně, neboť bylo vedeno v příjemném a
přátelském duchu, kde se kromě vzájemného osobního poznání zúčastněných členů, řešily o
aktuální problémy v BOZP a především byl nastíněn další vývoj ČAPR jakož i aktivity
samotného ZÚBOZ. Další takovéto setkání je zběžně naplánováno na březen roku 2015.
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