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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-018/2014 

Předmět 
jednání: 

1. Jednání Výboru členské sekce 

Datum konání: 31. 10. 2014 

Místo konání: 3M Česko, spol. s r.o., V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4 

Účastníci: Jméno 

 Ing. Michaela Hájková 

 

Ing. Romana Bláhová 

Ing. Jakub Marek 

Bc. Martin Schoř 

RNDr. Petr Skřehot 

 

 

Zapsal: Ing. Jakub Marek 

Ověřil: Ing. Michaela Hájková 

Schválil: Ing. Michaela Hájková 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 

1. Zahájení, slovo tajemníka   
Jednání ČAPR zahájil tajemník ČAPR Ing. Jakub Marek v 16:40 hod. a dále přítomné 
seznámil s navrhovaným programem jednání. 
  

2. Volba p ředsedy a místop ředsedy ČAPR  
Ing. Marek otevřel rozpravu k volbě předsedy a místopředsedy výboru. Návrh na kandidaturu 
podala Ing. Hájková a Bc. Schoř. Následovalo hlasování přítomných členů výboru:  
Volba Ing. Michaely Hájkové do funkce předsedy výboru ČAPR. 
Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 0, Zdržel se 1 
Závěr: Předsedkyní výboru ČAPR byla zvolena Ing. Michaela Hájková. 
 
Volba Bc. Martina Schoře do funkce místopředsedy výboru ČAPR 
Výsledek hlasování: Pro 2, Proti 0, Zdržel se 1 
Závěr: Místopředsedou výboru ČAPR byl zvolen Bc. Martin Schoř. 
 

3.  Projednání žádostí o členství v ústavu  
Ke dni jednání výboru ČAPR bylo podáno celkem 13 žádostí o členství v ústavu. 
Tajemník výbor seznámil s uchazeči o členství v ČAPR a sdělil, zda žádost splňuje formální 
požadavky. Následně byla ke každému z uchazečů vedena rozprava. K žádnému 
z uchazečů o členství neměl výbor námitek. 
Následovalo hlasování o přijetí za člena hromadnou formou (tj. všichni uchazeči najednou). 
Výsledek hlasování: Pro 3, Proti 0, Zdržel se 0 
Závěr: Všichni uchazeči byli přijati za členy ČAPR. 
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4. Plán akcí ČAPR 
Výbor projednal otázky týkající se organizace akcí pro členy ústavu, resp. ostatní odbornou 
veřejnost. RNDr. Skřehot vznesl námět spolupracovat na vzdělávacích aktivitách se 
společností 3M Česko, spol. s r.o. Tato možnost bude rozvíjena v závislosti na rozhodnutí 
managementu společnosti 3M Česko, spol. s r.o. Rovněž přítomné upozornil na možnost 
zapojení ústavu do celoživotního vzdělávání organizované vysokými školami, se kterými má 
ústav uzavřenu smluvní spolupráci. 
Přítomní se shodli na konání kolokvia určeného pro členy ČAPR v prosinci 2014. Program 
akce bude koncipován tak, aby byl věnován potřebný časový prostor pro představení 
jednotlivých členů. Po této části bude jednání kolokvia pokračovat ve formě řízené diskuse, 
přičemž tato bude zaměřena na aktuální odborná témata a problémy v BOZP, se kterými se 
nyní členové ve své profesní praxi potýkají.   
 

5. Různé 
V rámci zefektivnění administrace nových žádostí o členství v ústavu bylo výborem 
rozhodnuto, že tajemník bude v pravidelných dvou měsíčních intervalech předkládat členům 
výboru návrhy ke schválení nových členů a to formou per rollam. Pokud by se sešlo žádostí 
o přijetí více, je možné tento termín zkrátit. Do budoucna bude pro tuto agendu vytvořena 
internetová aplikace přístupná členům výboru. 
RNDr. Skřehot pohovořil o aktivitách ZUBOZ, jako je například účast v projektech pro 
veřejnou zprávu v rámci TAČR, společně s Ing. Markem dále detailněji představili odborný 
PortálBOZP, kde každý z přítomných vyjádřil souhlas aktivně se zapojovat při jeho 
provozování.    
Všichni přítomní se zavázali vyhledávat z řad oborníků na BOZP a PO další možné adepty 
na členství v ČAPR případně samotném Výboru. 
 

6. Závěr:  
První jednání Výboru ČAPR proběhlo úspěšně, neboť byly naplněny všechny body programu 
a ve společné diskuzi se členové Výboru shodli jak na činnostech konaných prozatímně 
v krátkodobém horizontu, tak i na dalším postupném budování a rozvíjení členské sekce.  
 


