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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-028/2017 

Předmět 
jednání: 11. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 14. 9. 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: Petr Hlavsa 

Schválil: Petr Hlavsa 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se od 16:30 hod. uskutečnilo jedenácté kolokvium členů ČAPR. 
Průběhem celého jednání provázel přítomné členy tajemník členské sekce Ing. Marek. Ten 
v úvodu představil program jednání a poté pohovořil o aktuálním dění v samotném ZÚBOZ a 
následně o stavu členské sekce. V rámci dění ZÚBOZ byla za poslední dobu vyzdvižena 
zejména publikační a osvětová činnost. Výstupy z publikační činnosti představovaly již 
tradičně odborné příspěvky v periodicích BHP a PSK. V případě časopisu BHP se jednalo o 
vytvoření dalších karet BOZP, přičemž za poslední kvartální období byly otištěny následující: 

 Pekař (autor Ing. Marek) 

 Řezník a uzenář (autor RNDr. Skřehot) 

 Knihovník (autor JUDr. Kožmín) 

V rámci publikování v časopise PSK byly za poslední kvartální období otištěny následující 
odborné články: 

 Pracovně lékařské služby a zdravotní prohlídky zaměstnanců (autor JUDr. Kožmín) 

 Školení zaměstnanců o BOZP za využití e-learningu (autor RNDr. Skřehot) 

 Zvláštní odborná způsobilost zaměstnanců vykonávající specifické práce (autor Ing. 
Marek) 

V letošním roce byla zahájena osvětová činnost ZÚBOZ, zaměřená na bezpečnost a 
ochranu zdraví dětí a zlepšení informovanosti rodičů dětí v této oblasti. Zástupci ZÚBOZ 
propagovali uvedené téma vybraných akcích, zaměřených na rodinu s dětmi. Namátkou se 
jednalo např. o rodinný festival Kašpárkohraní 2017, viz 
http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/kasparkohrani-2017/.   

Následně byl na programu jednání bod Volby členů Výboru ČAPR. Ing. Marek přítomné 
informoval o administrativních náležitostech průběhu voleb a rovněž s odkazem na Statut 
ústavu prezentoval předmět činnosti Výboru ČAPR. Následně proběhly samotné volby, kde 
byli z navržených kandidátů zvoleni tito členové: 

 Ing. Romana Bláhová 

 Bc. Martin Schoř 

 Ing. Jan Husák  

 Petr Hlavsa 
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 Ing. Oldřich Kolínský 

Z přítomných členů nově zvoleného Výboru byli poté zvoleni předseda (Petr Hlavsa) a 
místopředseda (Bc. Martin Schoř).  

Po uskutečnění voleb následovala prezentace Ing. Lukáše Petika na téma vybrané judikáty 
BOZP. Ing. Petik se ve svém příspěvku zaměřil na velice aktuální témata, jako jsou 
rozvázání pracovního poměru na základě zjištění požití alkoholu nebo odškodnění 
nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem. K uvedené tématice se hojně diskutovalo. 

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. Roman Filkorn, který přítomným prezentoval své zkušenosti 
z výstavby moderní výrobní haly. V rámci jeho prezentace se vedly diskuze zaměřené na 
správnou vs. špatnou praxi v obdobně zaměřených provozech.  

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.  

V pořadí jedenácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na prosinec 2017. 

 

 

Těšíme se na další setkání! 


