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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

16. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

13. 12. 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. 304-042/2018

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 13. 12. 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 ústavu RNDr. Skřehot, který
pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 4Q kalendářního roku 2018.
V oblasti znalecké činnosti ústav v druhé polovině roku úspěšně ukončil práce na posudku
pro společnost MAHLE Behr s.r.o. Další posudek byl ústavu zadán Okresním soudem
v Tachově.
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti RNDr. Skřehot přítomné seznámil s aktuální situací.
Byly ukončeny stěžejní řešitelské práce projektu TH01031098 „Validace a verifikace modelu
šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)“. V současné době se
pracuje na vypracování závěrečné zprávy z projektu. Přítomným byla v této souvislosti
představena závěrečná publikace Rozptyl těžkého plynu v atmosféře, která byla jedním z
výstupů z projektu.
Na projektu VI20172019107 „MEHODIS – Informační systém pro analýzu chybování
operátorů řídicích center“, práce pokračují tvorbou software.
Následně ředitel představil výsledky hodnocení 2. výzvy programu aplikovaného výzkumu
ÉTA vyhlašovaného Technologickou agenturou ČR, do které se náš ústav zapojil. V rámci tří
podaných projektů byly dva úspěšné a jeden neúspěšný.


Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách (FBMI ČVUT +
ZÚBOZ + PedF UK) – PODPOŘEN



Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu bezpečnosti ve
výrobním sektoru (ZÚBOZ) – PODPOŘEN



Nástroje a přístupy pro rozvoj znalostí dětí o bezpečnosti a ochraně zdraví (ZÚBOZ +
PedF UK + ZdravýPodnik) – NEPODPOŘEN

ZÚBOZ se dále zapojil i do 3. výzvy programu Bezpečnostního výzkumu, kde společně se
spolupracujícími organizacemi (FBMI ČVUT + ZÚBOZ + ISECO) byl podán projekt „Systém
pro podporu zajištění nouzového stravování dětí evakuovaných do škol a školských zařízení
při krizových situacích. Tento projekt je aktuálně ve fázi hodnocení odborným orgánem
poskytovatele (Ministerstvo vnitra).
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V rámci osvětové činnosti se ústav ve 4Q roku zúčastnil akce LadronkaFest (15. 9. 2018),
konané v pražském parku Ladronka.
V rámci odborných vystoupení se zástupci ústavu zúčastnili výuky v předmětu Teorie rizik na
FBMI ČVUT v Kladně. Dále na prováděli vzdělávání zaměstnanců v oblasti ergonomie ve
společnosti Devro s.r.o. Ve dnech 12. - 14. 11. 2018 se naši zástupci zúčastnili 31. ročníku
mezinárodní konference XXXI. konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“. ZÚBOZ byl
oficiálním partnerem této akce. Konference se nesla v duchu významného 100. výročí vzniku
samostatného československého státu. Na základě nadstandardní vztahů mezi zástupci
našeho ústavu a zástupci organizátora a při příležitosti tohoto významného výročí, byla v
programu konference unikátně poprvé vytvořena ryze česká sekce, ve které zasedali téměř
absolutně zástupci našeho znaleckého ústavu.
Na podzim náš ústav pořádal další ročník semináře „Aktuální otázky soudně-znalecké teorie
a praxe“, který proběhl dne 15. 11. 2018.
Dále se členové ústavu aktivně (prezentovaný příspěvek) zapojili na následujících odborných
akcích:


Konference BOZP v roce 2019 (19. 11. 2018)



Doškolovací seminář AeskuLab (27. 11. 2018)

Ředitel přítomné členy rovněž seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně
zveřejňována na webu ústavu. V posledním kvartálu roku 2018 byly publikovány 3 karty
BOZP otištěné v časopise BHP a 3 tematické články v časopise PSK. V této souvislosti
doktor Skřehot představil návrh edičních plánů na rok 2019 pro obě uvedená periodika.
V tomto období bylo rovněž publikováno 9 odborných článků, viz webové stránky ústavu
(http://www.zuboz.cz/reference/publikace/).
Následně se svým odborným příspěvkem vystoupil JUDr. Kožmín, který pohovořil o
novinkách v legislativě.
Po JUDr. Kožmínovi se slova ujal tajemník členské sekce, který v krátkosti uvedl aktuality
ze současného dění a následně dal prostor pro představení nových členů. Z nových členů se
přítomným představila Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D. z Ústavu soudního inženýrství VUT.
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 vystoupila se svým odborným příspěvkem na téma „BOZP v prostředí
železnice“ paní Dana Žáková z Odborového sdružení železničářů.
Následovala společensko-vědní zábava, které se zhostili naši milí kolegové z Odborového
sdružení železničářů paní Žáková a JUDr. Kožmín. Přítomné tentokráte potrápili zábavnou
soutěží z prostředí železnice, kde na 3 nejlepší soutěžící čekaly dárky s tématikou železnice.
Na prvním místě se tentokráte umístil náš kolega pan Novák, který obdržel luxusní červenou
železničářskou čapku, viz foto http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/16-kolokvium-capr-1312-2018/
Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.
V pořadí šestnácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na březen 2019.
Těšíme se na další setkání!
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