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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-031/2015 

Předmět jednání: 4. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 17. 12. 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 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek dne 17. 12. 2015 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí čtvrté kolokvium členů 
ČAPR. Úvodního slova se ujala předsedkyně výboru ČAPR Ing. Michaela Hájková, která 
přivítala všechny přítomné členy a představila program setkání. 

Následně ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. RNDr. Petr Skřehot, 
Ph.D. pohovořil o aktuálních aktivitách ústavu a plánu činností na nejbližší období.  

V prvním bodě svého příspěvku seznámil přítomné s průběhem uskutečněné odborné akce 
„Aktuální otázky soudně znalecké teorie a praxe 2015“, pořádané ZÚBOZ, která se 
uskutečnila 15. 10. 2015 v Pardubicích. Celá akce se vydařila nad rámec očekávání – jak 
hojnou účastí posluchačů, tak i jejich pozitivními ohlasy. 

Dále ředitel pohovořil o výsledcích programu aplikovaného výzkumu OMEGA, v rámci 
kterého ústav podával ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským projekt 
zaměřený na bezpečnost práce při vzorkování vod v terénu. Projekt byl Technologickou 
agenturou přijat k řešení, které bude zahájeno v roce 2016. K problematice výzkumu ředitel 
také informoval, že se ZÚBOZ zúčastnil veřejné soutěže výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS) a to 
podáním čtyř návrhů projektů. Výsledky této veřejné soutěže budou známy v srpnu 2016.  

V další části svého příspěvku ředitel zrekapituloval aktivity ZÚBOZ v rámci znalecké a 
doprovodné odborné (komerční) činnosti. I tato oblast byla hodnocena kladně jak z hlediska 
ekonomického, tak zejména z hlediska kooperace mezi spoluřediteli jednotlivých zakázek. 

V závěru své řeči pohovořil o publikační činnosti ústavu. Zmínil jak samostatné články, které 
v průběhu roku 2015 vyšly v odborných časopisech a konferenčních sbornících, tak 
především seriál Karty BOZP zaměřené na konkrétní pracovní profese, který vycházel po 
celý rok v časopise Bezpečnost a hygiena práce. Ústav na ně zaznamenal řadu pozitivních 
ohlasů odborné veřejnosti, což potvrdilo smysluplnost této aktivity. V lednu roku 2016 proto 
bude vytvořen a zveřejněn ediční plán Karet BOZP pro rok 2016. 

Následně se slova ujal Ing. Jakub Marek, který pohovořil a stavu členské sekce, z pohledu 
počtu stávajících členů a nově přijatých přihlášek. V další části svého příspěvku navázal na 
téma Dr. Skřehota ohledně Karet BOZP, kde přítomným členům sdělil bližší informace 
k jejich tvorbě a vyzval je k zapojení se do této činnosti. 

Následoval výstup předsedy správní rady ústavu JUDr. Petra Kožmína, který přítomné 
informoval o zásadních změnách v právních předpisech dotýkajících se oblasti BOZP. Dále 
zmínil aktuální situaci ohledně kooptace dalších soudních znalců do Kolegia pro znaleckou 
činnost. Ze své pozice předsedy správní rady vyslovil osobní potěšení nad rozvojem členské 
sekce ústavu, kde se dle něj daří naplňovat původní záměr jejího zřízení.  
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Po krátké přestávce následoval příspěvek Ing. Mojmíra Klase, který přítomné seznámil 
s účinností vybraných nařízení evropské komise, které však nejsou dosud implementovány 
do právních předpisů ČR, i na úkor této povinnosti. Dále pohovořil o neúplném výkladu a 
nedostatečné věcné i obsahové stránce některých ČSN a jejich možných dopadech na 
aplikaci v praxi. K těmto tématům se vedla živá diskuze všech přítomných členů. 

Po oficiální části programu následovaly kuloárové debaty členů o aktuálních problémech, se 
kterými se v oblasti BOZP setkávají, problematice chystaných aktualizací vybraných 
právních předpisů apod.  

V pořadí čtvrté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na březen 2016. 


