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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

13. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

15. 3. 2018

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:

Petr Hlavsa

Schválil:

Petr Hlavsa

č.j. 304-013/2018

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 15. 3. 2018 se od 16:30 hod. uskutečnilo třinácté kolokvium členů ČAPR. V úvodu
jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru členské sekce pan Petr Hlavsa společně
s tajemníkem sekce Ing. Markem. Po představení harmonogramu jednání dostal slovo ředitel
ZÚBOZ RNDr. Skřehot, který pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za 1Q
kalendářního roku 2018. V rámci znalecké činnosti uvedl dokončení posudku pro MěÚ
Benešov, který se týkal občanskoprávního sporu.
V oblasti navazování odborné spolupráce a odborného vystupování zástupců ústavu
pokračuje zajišťování výuky, členy ZÚBOZ, na vysoké škole FBMI ČVUT v rámci předmětu
Teorie rizik. Se společností CRDR s.r.o. pokračuje úspěšná spolupráce v oblasti
zpracovávání odborných podkladů pro vytvoření e-learningové výuky, tentokráte zaměřené
na pracovníky vysokých škol. Se zaměstnanci Pedagogické fakulty UK se společnými silami
připravují projekty do 2. výzvy programu ÉTA, která bude vyhlášena Technologickou
agenturou České republiky začátkem května.
Počátkem roku se uskutečnili dvě odborné akce pořádané ZÚBOZ, jednalo se o odbornou
celodenní vzdělávací akci Preventista BOZP a dále již tradičně odborný seminář Praktické
aspekty prevence rizik 2018, konaný ve dvou termínech. Obě akce se setkaly s velice
pozitivními ohlasy. Podrobnosti četně fotogalerie z akcí můžete shlédnout na našich
webových stránkách.
Ve dnech 18.-19. 4. 2018 se bude konat další ročník konference Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci 2018, kde ZÚBOZ figuruje jako oficiální partner akce a rovněž zde budou
jeho zástupci vystupovat s odborným příspěvkem na téma „Design a pracovní prostředí
řídicích center v kontextu měnící se role lidského operátora“.
I pro rok 2018 se podařilo našemu ústavu získat záštitu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy nad naším osvětovým programem Malý věk – velká nebezpečí.
Na MŠMT aktuálně probíhá správní řízení v souvislosti se zápisem našeho ústavu do
nového seznamu výzkumných organizací podle zákona č. 130/2002 Sb.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti informoval o pokračujících pracích na řešení projektu
TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických
situací (DEGAS)“. V současnosti probíhá ladění funkcionalit rámci provádění validování
expertního software.
Na projektu VI20172019107 „MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování
operátorů řídicích center“, práce postoupily od rešeršní části do fáze návrhu konceptů
jednotlivých částí software.
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Ředitel přítomné členy rovněž seznámil s hojnou publikační činností, která je průběžně
zveřejňována na webu ústavu. Za první kvartál 2018 bylo publikovány další 3 karty BOZP
otištěné v časopise BHP a 3 tematické články v časopise PSK. Současně probíhá také
recenzní řízení článku podaného do časopisu Chemické listy a článku podaného do časopisu
TRILOBIT.
Následně se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který přítomné členy seznámil s
aktualitami a děním v členské sekci ČAPR. Ke dni konání kolokvia bylo v členské sekci
evidováno 38 členů, z čehož v 7 případech se jednalo o členství korporátní. Následně došlo
na představování nových členů, kde se přítomným představil pan Jan Rusó ze společnosti
Lovochemie, a.s. Po diskuzích s přítomnými členy prezentoval Ing. Marek webové stránky
ústavu, jejich dělení, uvedení novinek, informace o proběhlých akcích, apod.
Po Ing. Markovi vystoupil se svým příspěvkem JUDr. Kožmín, který přítomné členy
informoval o průběhu jednání orgánů BOZP (SV pro sociální a zdravotní problematiku RV
pro BOZP, Pracovní tým pro BOZP RHSD ČR) a připravovaných návrzích nových právních
předpisů, kde mimo jiné upozornil na chystané novely právních předpisů z oblasti
vyhrazených technických zařízení. Následně své vystoupení zpestřil prezentací vybraných
judikátů BOZP, jejichž znění jako obvykle vyvolalo řadu diskuzí.
Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové ke kuloárovým
diskuzím, sdílením znalostí z každodenní praxe BOZP i k vzájemnému osobnímu sblížení.
Po přestávce se konala „kulturní vložka“ programu jednání, jejímž smyslem je proložení
odborného programu zábavně vzdělávacími prvky s cílem ucelení vzájemných vztahů mezi
členy. Tentokráte se jejího zajištění zhostil předseda správní rady JUDr. Kožmín, který
přítomné potrápil paměťovou obrázkovou hrou, samozřejmě zaměřenou na tématiku BOZP.
Vítěz „klání“, kterým se stal kolega Bc. Heřman Riedel, byl obdarován drobným dárkem.
Závěr programu patřil již tradičně odbornému příspěvku. Tentokráte se prezentace zhostil
nový člen členské sekce pan Jan Rusó z Lovochemie, a.s., který přítomným prezentoval
odborný příspěvek na téma „Bezpečně v chemickém průmyslu“. Jak už to tak bývá mezi
členy ČAPRu, tj. zvídavými odborníky zvykem, byl náš kolega Rusó zasypán řadou
odborných dotazů a vedly se četné diskuze.
Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.
V pořadí třinácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na červen 2018.

Těšíme se na další setkání!
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