
  
1/2 

 

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 

 

 
Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-014/2017 

Předmět 
jednání: 

9. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 30. 3. 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: Bc. Martin Schoř 

Schválil: Bc. Martin Schoř 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek dne 30. 3. 2017 se od 16:30 hod. uskutečnilo v pořadí deváté kolokvium členů 
ČAPR. Úvodního slova ujal ředitel ZÚBOZ doktor Skřehot, který v prvé řadě přivítal všechny 
přítomné a představil program jednání. Následně pokračoval svým příspěvkem, ve kterém 
seznámil přítomné s aktivitami ústavu za uplynulé kvartální období. Z pohledu hlavní činnosti 
ZÚBOZ, kterou je znalecká činnost, představil znalecké posudky, jejichž řešení skončilo 
(namátkou znalecký posudek pro Okresní soud Praha-západ) a dále posudky, jejichž řešení 
bylo započato (namátkou znalecký posudek pro právnickou osobu v rámci trestního řízení 
těžkého ublížení na zdraví). Tuto část doktor Skřehot zakončil vyjádřením potěšení nad 
narůstajícím trendem v zadávání posudků pro ZÚBOZ.  

V další části svého příspěvku pohovořil o stavu řešení aktualizace normy ČSN 01 8003 - 
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Zde bohužel však musel 
konstatovat, že ÚNMZ namísto proaktivního přístupu prokazuje značnou liknavost a nechuť 
dosáhnout úspěšné aktualizace této normy v souladu s novými/moderními poznatky. Hledat 
překážky a důvody, proč to nejde, je evidentně snazší než hledat konstruktivní řešení. Tuto 
skutečnost zcela potvrdil i náš kolega Ing. Klas, který se obdobně snažil aktualizovat normy 
týkající se požadavků na bezpečnost střešních přístupových prvků. Nad tímto neutěšeným 
stavem tak zůstává rozum stát, kdy aktivitám „dobré věci“ jsou kladeny překážky.         

V části týkající se publikační činnosti doktor Skřehot upozornil na hojnou aktivitu členů 
ústavu, kteří pravidelně publikují do periodik nakladetlství Wolters Kluwer ČR, a. s. (časopis 
BHP a PSK). V této souvislosti se poté doktor Skřehot vyjádřil, že chuť publikovat a sdílet s 
odbornou veřejností odborné informace nemusí byt notně založeno na přímé finanční 
podpoře, ale je dáno spíše společenskou odpovědností a chuti rozvíjet náš obor. Toto 
podtrhl i neustálou tvorbou nových karet BOZP.   

V rámci výzkumné činnosti poté pohovořil o aktuálním stavu probíhajících výzkumných 
projektech. Zejména vyzdvihl informaci o konání unikátních terénních testů v rámci řešení 
projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za 
specifických situací (DEGAS)“. Konání testů bylo stanoveno na termín 10 - 13.4.2017. 
Jakožto pozorovatelé průběhu konání testu se přihlásili i někteří členové ČAPR, kteří projevili 
zájem využít tuto jedinečnou příležitost.    

Dále pohovořil i o pokračujících pracích na projektu TD03000017 „Kritéria a požadavky na 
způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“, jehož řešení se pomalu chýlí ke konci, 
kdy v závěrečné fázi budou na základě předchozích bádání a zajišťování odborných 
informací budou stanoveny požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod.  

Oba výše uvedené projekty jsou kofinancovány Technologickou agenturou České republiky. 
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Po tomto bloku se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který jako obvykle 
poreferoval o aktuálním dění v ČAPR. Po přednesení informací administrativně-provozních, 
byli ke slovu vyzvání také noví členové, aby se v krátkosti představili ostatním kolegům. 
Z nových členů byl přítomen pan Michal Běhounek, student denního studia VOŠ Chotěboř. 
V této souvislosti Ing. Marek vyjádřil potěšení ohledně rozrůstání členské základny i o osoby 
z řad studentů, kteří mají zájem o BOZP a v rámci přípravy na budoucí povolání se chtějí 
sdružovat a rozšiřovat si své vědomosti i zkušenosti. 

Ing. Marek poté poreferoval o zpětné vazbě od členů, kteří se zúčastnili ojedinělé exkurze 
v rámci výstavby Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Ze slov zúčastněných vyplynulo 
nadšení a spokojenost, jelikož exkurze byla nejen poutavá, ale v rámci naší oblasti BOZP i 
velice poučná. V této věci patří ještě jednou veliké díky kolegovi Ing. Novákovi, který konání 
exkurze zajistil.  

Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové k odborným 
diskuzím zejména na problematiku každodenní praxe BOZP.  

Po přestávce následoval historický moment v chodu ústavu, jelikož došlo na předávání zcela 
prvního ocenění člena ústavu za zásluhy. Etická komise ústavu na svém jednání 
jednohlasně potvrdila kandidáta na ocenění Ing. Petra Osičku, vedoucího kolegia ústavu pro 
znaleckou činnost, který slavnostně z rukou ředitele ústavu převzal pamětní list a bronzovou 
medaili za zásluhy pro rozvoj ústavu v rámci zavádění kvalitativních standardů znalecké 
činnosti. Fotografie tohoto momentu, jakož i fotografie z konání kolokvia jsou uvedeny na 
stránkách ústavu (viz http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/capr-30-03-2017/).  

V této souvislosti ještě jednou Ing. Osičkovi gratulujeme a vyzýváme ostatní členy 
k proaktivnímu přístupu, který jak je vidno, nezůstane bez odezvy! Hlavní myšlenkou však 
především zůstává rozvoj nejen našeho ústavu, ale komplexně i oblasti BOZP. 

V navazující části programu, zamřené na odborné vystoupení členů ČAPR, si připravil 
odborný příspěvek pan Petr Hlavsa, který pohovořil na téma „Práce v uzavřeném prostoru z 
hlediska BOZP“. Toto velice zajímavé téma okořenil svými poznatky i další člen Bc. Heřman 
Riedel, který tuto problematiku řeší v rámci společnosti Linde Gas a.s.   

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.  

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

 

 

Těšíme se na další setkání! 


