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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-021/2016 

Předmět 
jednání: 

5. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 7. 4. 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 7. 4. 2016 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí páté kolokvium členů ČAPR. 
Úvodního slova se tradičně ujala předsedkyně výboru ČAPR Ing. Michaela Hájková, která 
přivítala všechny přítomné členy a představila program jendání. 

Následně ředitel ZÚBOZ RNDr. Petr Skřehot, Ph.D. pohovořil o aktuálních aktivitách ústavu 
a plánu činností na nejbližší období. Ve svém příspěvku pohovořil mimo jiné o ústavem 
konaném odborném semináři „Praktické aspekty prevence rizik 2016“, který se konal ve dvou 
termínech v 1Q roku. Na semináři se jako lektoři podíleli i někteří členové ústavu a jak ze 
slov samotných účastníků semináře na místě jeho konání, tak posléze i v internetových 
diskuzích sklidil seminář ryze pozitivní ohlasy s přáním posluchačů o dalším pokračování 
takto pořádaných odborných akcí, které jsou svým odborným rozsahem v ČR ojedinělé.     

Dále ředitel pohovořil o činnostech ústavu na poli vědecko výzkumných projektů pro státní 
správu, kde v roce 2016 započalo řešení výzkumného projektu ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem vodohospodářským, zaměřeného na bezpečnost práce při vzorkování vod v terénu.  

Své vystoupení ředitel Skřehot ukončil pozitivními zprávami, kde vyzdvihl postupné 
rozšiřování aktivit ZÚBOZ jak v rámci znalecké, tak i doprovodné odborné (komerční) 
činnosti. 

Následně se slova ujal Ing. Jakub Marek, který pohovořil a stavu členské sekce, z pohledu 
počtu stávajících členů a nově přijatých přihlášek. S ohledem na nárůst počtu členské 
základny za poslední Q o 5. členů individuálního členství a 2. členství korporátního typu, 
vyslovil Ing. Marek potěšení nad narůstajícím zájmem odborníků z oblasti BOZP, účastnit se 
členské sekce ústavu. Ve svém příspěvku dále pohovořil i o nadále pokračující spolupráci 
s odborným časopisem BHP, v rámci publikování seriálu „Karty BOZP“.   

V návaznosti na své předchozí vystoupení Ing. Marek otevřel prostor pro představení nových 
členů, kteří se postupně přítomným představili.    

Vzhledem ke skutečnosti, že ZÚBOZ pravidelně oslovují instituce, fungující jako 
připomínková místa k chystaným změnám právních předpisů, k podání vlastních připomínek, 
tak v závěrečném bodu programu následoval příspěvek RNDr. Skřehota a Ing. Marka, kteří 
přednesli návrhy a připomínky ZÚBOZ v rámci připomínkového řízení k aktualizaci právních 
předpisů Z. č. 309/2006 Sb., NV. č. 591/2006 Sb., NV. č. 592/2006 Sb. S ohledem na 
důležitost uvedených předpisů v problematice BOZP, se vedla živá diskuze všech 
přítomných členů. 



  
2/2 

 

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.  

Divišova 235, 530 03 Pardubice – Studánka  ■  IČ: 032 57 371  ■  DIČ: CZ03257371 
http://www.zuboz.cz  ■  IDS: j2kqjhj  ■  č.ú.: 5153881702/4000 

 

Po oficiální části programu následovaly kuloárové debaty členů o aktuálních problémech, se 
kterými se v oblasti BOZP setkávají. V této souvislosti rovněž jednotliví členové vzájemně 
hovořili o podobě budoucí spolupráce a vzájemné výpomoci v oblasti BOZP.  

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


