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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-030/2016 

Předmět 
jednání: 6. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 16. 6. 2016 

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 16. 6. 2016 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí šesté kolokvium členů 
ČAPR. Úvodního slova se tradičně ujala předsedkyně výboru ČAPR Ing. Michaela Hájková, 
která přivítala všechny přítomné členy a představila program jednání. 
Z důvodu pracovní vytíženosti se setkání nezúčastnil ředitel ZÚBOZ RNDr. Petr Skřehot, 
Ph.D., a tak jeho příspěvek přednesl v zastoupení Ing. Jakub Marek. Pohovořil o aktuálních 
aktivitách ústavu zaměřených na znaleckou činnost a rozvíjení odborné spolupráce ZÚBOZ 
se státními organizacemi, obchodními společnostmi i akademickými institucemi. Dále 
pohovořil o úspěšné spolupráci se společností 3M Česko, spol. s r.o. včetně aktivní účasti na 
pravidelných odborných seminářích 3M Institutu, kde pravidelně hostují také zástupci 
ZÚBOZ. V následujícím období ZÚBOZ pořadatelem několika odborných seminářů, 
zaměřených např. vzdělávání soudních znalců nebo na bezpečnost a ochrana zdraví dětí, 
žáků a pracovníků škol, blíže viz stránky ZÚBOZ.   
Rovněž zazněla informace o činnostech ústavu na poli vědecko-výzkumných projektů pro 
státní správu, kde v roce 2016 pokračuje činnost na dvou projektech. Dále zaznělo, že 
zástupci ZÚBOZ jsou již tradičně aktivní, například co se účasti na odborných akcích týká 
(účast na mezinárodní konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016 apod.), tak i 
v rámci publikační činnosti, viz webové stránky. 
Novinkou mezi aktivitami ZÚBOZ bude v následujícím období aktivní účast v problematice 
zaměřené na osvětu bezpečnosti dětí při běžných životních situacích. V této souvislosti již 
započalo navazování spolupráce nejen se stálým partnerem 3M Česko, ale rovněž 
významnými institucemi v oboru jako jsou například Český červený kříž, Úřad městské části 
Praha 13, BESIP ad.   
Po představení aktivit ZÚBOZ Ing. Jakub Marek navázal ve svém příspěvku na další téma 
programu, kterým bylo informování o stavu a fungování členské sekce. V této souvislosti 
dostali nově přijatí členové prostor pro představení své osoby, nebo obchodní společnosti, 
kterou svým jménem zastupují v rámci členství. Dále přítomným pohovořil o nadále úspěšné 
spolupráci s odborným časopisem BHP, v rámci publikování seriálu „Karty BOZP“.  
V části programu, zamřené na odborné vystoupení členů ČAPR, si připravila odborný 
příspěvek Ing. Romana Bláhová, která pohovořila na téma „Řízení rizik ve strojírenském 
podniku“. Příspěvek přítomné členy zaujal natolik, jelikož u téměř každého slidu byla vedena 
odborná debata nad oblastí prevence rizik v praxi. 
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Po krátké přestávce se slova ujala Ing. Michaela Hájková, která přítomným přednesla 
příspěvek zaměřený na aktuality v právních předpisech v oblasti OOPP. I v rámci tohoto 
příspěvku proběhla živá diskuze, jelikož oblast OOPP „je každodenním chlebem každého 
bezpečáka“.   
Po oficiální části programu následovaly kuloárové debaty členů o aktuálních problémech, se 
kterými se v oblasti BOZP setkávají.  
V pořadí šesté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2016. 
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