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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-022/2017 

Předmět 
jednání: 10. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 15. 6. 2017 

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 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se od 16:30 hod. uskutečnilo jubilejní desáté kolokvium členů ČAPR. 
Z důvodu pracovního vytížení se jednání nemohla zúčastnit předsedkyně výboru členské 
sekce Ing. Hájková, a tak se úvodního slova ujal tajemník Ing. Marek. Ten v krátkosti 
pohovořil o aktuálním stavu členské sekce a nově přijatých členech. Následně přítomné 
upozornil na blížící se termín voleb členů výboru, jelikož tomu stávajícímu končí volební 
období. Dále hovořil o možnosti nominovat členy ústavu nebo významné osoby z řad 
odborné veřejnosti na ocenění ústavu. Z následující debaty, týkající se organizování 
odborných akcí pro členy ČAPR, vzešlo několik konkrétních návrhů na místa konání 
odborných exkurzí. Bližší informace o podrobnostech jejich konání budou všem členům včas 
sděleny.  

Poté se slova ujal ředitel ZÚBOZ dr. Skřehot, který přítomné v krátkosti seznámil s aktivitami 
ústavu za 2Q/2017. Z pohledu hlavní činnosti ZÚBOZ, kterou je znalecká činnost, uvedl 
výčet znaleckých posudků, jejichž řešení skončilo, resp. jejichž řešení stále probíhá.  

V další části svého příspěvku pohovořil o stavu řešení aktualizace normy ČSN 01 8003 - 
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, kde situace nabrala obrat o 180° 
směrem k pozitivnímu dořešení této věci (na rozdíl od minulého veskrze negativního stavu). 
V horizontu 3 měsíců by uvedená ČSN měla být vyhlášena ve věstníku ÚNMZ. Další 
připomínky se již nepředpokládají.           

V části týkající se publikační činnosti ředitel upozornil na obvykle hojnou aktivitu členů 
ústavu, kteří pravidelně publikují do periodik nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. (časopis 
BHP a PSK).   

V rámci výzkumné činnosti poté krátce pohovořil o aktuálním stavu probíhajících 
výzkumných projektech, a to o projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a 
disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)“ a projektu TD03000017 „Kritéria a 
požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“, jehož řešení bude končeno 
v letošním roce. Oba výše uvedené projekty jsou kofinancovány Technologickou agenturou 
České republiky. Řešení třetího projektu VI20172019107 „MEHODIS – Informační systém 
pro analýzu chybování operátorů řídicích center“ je prozatím v rovině studijně-analytické 
činnosti. Proběhly však již první jednání s provozovateli řídících center o možnosti provedení 
místního šetření. 

Následně již tradičně vystoupil předseda správní rady JUDr. Kožmín, které přítomné 
informoval o novinkách, které se v uplynulém období udály v legislativní oblasti, popř. které 
se v nejbližší době chystají. Diskuze se vedly zejména k novelizaci nařízení vlády 
č. 290/1995 Sb., kde bude nově do seznamu nemocí z povolání zařazeno i poškození 
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bederní páteře a dále k zákonu č. 65/2017 Sb., zejména v oblasti provádění orientačního 
měření na zjišťování požití alkoholu anebo návykových látek. 

Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové ke kuloárovým 
diskuzím, sdílením znalostí z každodenní praxe BOZP i k vzájemnému osobnímu sblížení.  

Po přestávce se slova ujal Ing. Milan Kondziolka ze společnosti PreventCom s.r.o., který 
pohovořil na téma BOZP při údržbě staveb. V tomto případě se vedly hojné diskuze na téma 
nutnosti zpracovávání Plánu BOZP, neboť ten se dle poslední novelizace příslušných 
právních předpisů má zpracovávat i v případech, ve kterých jeho zpracování pozbývá 
smyslu. 

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.  

Jubilejní desáté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2017. 

 

 

Těšíme se na další setkání! 


