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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

15. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

13. 9. 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. 304-031/2018

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 13. 9. 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 tajemník členské sekce Ing. Marek, který
krátce pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 3Q kalendářního roku
2018. Na úvod svého příspěvku přítomné seznámil se nepříjemnou zprávou, kdy hlavním
lákadlem 15. kolokvia měla být prezentace demovanu společnosti 3M Česko. Vozidlo však
bohužel z technických důvodů nedorazilo a proto musel být zajištěn náhradní program
kolokvia. Jeho obsahem byly dva odborné příspěvky členů ČAPR, konkrétně JUDr. Kožmína
a Ing. Pavliše.
Ing. Marek v rámci novinek z dění v ústavu informoval přítomné mimo jiné o účasti
osvětového stánku ústavu na akci společnosti Devro s.r.o., které si jej objednala v rámci
oslavy výročí 85 let. od vzniku společnosti. Stánek byl jako obvykle zahrnut značným
zájmem dětí. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na webových stránkách ústavu v sekci
Fotogalerie.
Jako první se svým odborným příspěvkem vystoupil JUDr. Kožmín, který nejprve pohovořil o
novinkách v legislativě. Z uvedených legislativních změn vyzdvihl zejména chystané novely
zákoníku práce a zcela nový právní předpis, týkající se vyhrazených technických zařízení.
Druhý příspěvek JUDr. Kožmína nesl název „Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku
pracovního úrazu nebo provozní nehody při provádění odběrů vzorků vod“. Zde byly na
názorných příkladech uvedeny právní aspekty vzniklého pracovního úrazu na pracovištích
jiných právnických osob a též aspekty zaviněných provozních nehod.
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 vystoupil se svým odborným příspěvkem kolega Ing. Pavliš, který se v něm
zaměřil na představení produktů společnosti 3M Česko z oblasti prevence proti pádu. Jelikož
jsou členové ČAPR erudovanými odborníky v oblasti BOZP, tak byl kolega Pavliš zaplaven
řadou odborných dotazů a připomínek. Takto probíhající diskuze mají vždy značný význam
pro všechny zúčastněné, jelikož takovéto sdílení praxe je vždy nejpřínosnější.
Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.
V pořadí patnácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na prosinec 2018.
Těšíme se na další setkání!
Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
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