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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-026/2018 

Předmět 
jednání: 

14. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 7. 6. 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 

 
 
Průběh a výsledek jednání: 
 
Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se od 16:30 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR. V úvodu 
jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru členské sekce pan Petr Hlavsa. Po 
představení harmonogramu jednání dostal slovo ředitel ZÚBOZ RNDr. Skřehot, který 
pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 2Q kalendářního roku 2018. 

Za nejvýznamnější událost lze považovat založení sesterské společnosti Znalecký ústav 
bezpečnosti a ochrany zdravia, s.r.o. na Slovensku. Ředitelem tohoto ústavu je pan doc. Ing. 
Michal Hovanec, PhD., odborným garantem pak doc. Ing. Peter Korba, PhD. V návaznosti na 
tuto událost byla uzavřena smlouva o spolupráci a slavnostně ratifikována deklarace o 
Alianci. Ta slovenský ZUBOZ opravňuje k používání mutace loga ZUBOZ a to v modrém 
provedení.  

V rámci rozvoje odborné spolupráce s dalšími erudovanými institucemi bylo zahájeno 
jednání o uzavření memoranda o spolupráci s Leteckou fakultou Technické univerzity Košice 
a slovenským Národným inšpektorátem práce. Jednání se zúčastnil ředitel Dr. Skřehot, který 
jednal s děkanem LF TUKE doc. Ing. Stanislavem Szabo, PhD., Dr.h.c. a generálním 
ředitelem NIP panem Ing. Karolem Habinou. V současnosti se dokončují návrhy smluv o 
spolupráci. 

Odbornou spolupráci jsme navázali také s organizací Aplikace Záchranka, z.ú., která 
provozuje stejnojmennou mobilní aplikaci. Pro náš osvětový stánek jsme od nich získali 
propagační tiskoviny, které budeme distribuovat mezi veřejnost (návštěvníky stánku). 

Ve dnech 18. - 19.4.2018 se naši zástupci zúčastnili mezinárodní konference Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci 2018. ZÚBOZ byl oficiálním partnerem této akce. Kromě 
společenské reprezentace ústavu, byl před plénem přednesen odborný příspěvek „Design a 
pracovní prostředí řídicích center v kontextu měnící se role lidského operátora“. 

V červnu se ústav zapojil do 2. výzvy programu aplikovaného výzkumu ÉTA vyhlašovaného 
Technologickou agenturou ČR. Ve spolupráci s našimi partnery byly do veřejné soutěže 
podány celkem tři projekty. 

V rámci osvětové činnosti jsme se letos s našim edukačním stánkem zúčastnili již dvou akcí: 

1) Bezpečná třináctka (19. 4. 2018) – Sluneční náměstí, Praha 5 

2) Kašpárkohraní (3. 6. 2018) – královská obora Hvězda, Praha 6 

Na obě akce jsme zaznamenali velký ohlas jak u dětí, tak i jejich rodičů. Celkem náš stánek 
navštívilo cca 500 lidí. Stánek bude znovu k vidění festivalu HRADY CZ, na Točníku v 
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sobotu (14.7.2018) a po té ještě na Ladronka Festu 2018 (15. 9. 2018) v Praze, kde bude 
naše letošní osvětové putování zakončeno. 

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti pokračují práce na řešení projektu TH01031098 
„Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací 
(DEGAS)“. V současnosti probíhá ladění funkcionalit v rámci provádění validování 
expertního software a sepisování závěrečné odborné publikace. 

Na projektu VI20172019107 „MEHODIS - Informační systém pro analýzu chybování 
operátorů řídicích center“, práce pokračují navrhováním konceptů jednotlivých částí software.  

Ředitel přítomné členy rovněž seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně 
zveřejňována na webu ústavu. Za druhý kvartál 2018 bylo publikovány další tři karty BOZP 
otištěné v časopise BHP a tři tematické články v časopise PSK.  

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 6 případech se jednalo o členství korporátní. Následně došlo 
na představování nových členů, kde se přítomným představila Ing. Pavla Tománková.  

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 sám ředitel ústavu doktor Skřehot, který přítomné 
potrápil myšlenkovou hrou „Krycí jména“ s mutací do oblasti BOZP.       

Závěr programu patřil již tradičně odbornému příspěvku. Tentokráte se prezentace zhostil 
Ing. Marek, který přítomným prezentoval odborný příspěvek na téma „Zajištění podmínek k 
zabezpečení PO a BOZP při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.    

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.  

V pořadí čtrnácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2018. 

 

 

Těšíme se na další setkání! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


