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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-030/2019 

Předmět 
jednání: 

18. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 13. 6. 2019 

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 13. 6. 2019 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 člen ČAPR Michal Běhounek, který 
přítomným přednesl odborný příspěvek na téma „Pracovní rizika ve společnosti ACO 
Industries, k.s.“. K příspěvku byly vedeny hojné diskuse.    

Následně se slova ujal ředitel ústavu RNDr. Skřehot, který pohovořil o aktivitách a novinkách 
v dění ZÚBOZ za období 2Q kalendářního roku 2019.  

V oblasti znalecké činnosti byly ukončeny práce na znaleckém posudku, který byl ústavu 
zadán Okresním soudem v Tachově. 

Dále byla zahájena znalecká činnost v rámci vypracování znaleckého posudku pro 
společnost PROWORK spol. s r.o.  

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti RNDr. Skřehot přítomné seznámil s aktuální situací u 
řešených projektů: 

• VI20172019107: Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center“. 
Projekt je v závěrečné fázi.  

•  TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu 
bezpečnosti v průmyslovém sektoru. Řešení projektu úspěšně probíhá. 

• TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách. 
Řešení projektu úspěšně probíhá. 

V rámci odborných vystoupení se zástupci ústavu zúčastnili následujících akcí: 

• Ministerstvo financí – specializované školení členů škodních komisí (školitelé JUDr. 
Kožmín, RNDr. Skřehot). 

• Bilfinger Euromont a.s. – safety behaviour training for top management (JUDr. 
Kožmín, RNDr. Skřehot, Ing. Marek). 

• XIX. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019“ (10.-
11.4.2019). Aktivními příspěvky přispěli Ing. Petik a RNDr. Skřehot. 

• Bezpečná třináctka (11. 4. 2019) – osvětový stánek ZÚBOZ.  

• 40. zasedání Českého národního výboru pro omezování následků katastrof (22. 5. 
2019). Prezentace odborného příspěvku RNDr. Skřehotem.  

• Ferring Léčiva (14. 6. 2019) – účast ZÚBOZ na dětském dni. 
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Ředitel přítomné členy dále seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně 
zveřejňována na webu ústavu, viz http://www.zuboz.cz/reference/publikace/.  

Své vystoupení doktor Skřehot uzavřel pozvánkou na vědeckou konferenci APLIKOVANÁ 
ERGONOMIE, kterou pořádá Česká ergonomická společnost. Konference se uskuteční ve 
dnech 17.-18.2019.           

Následně se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který pohovořil o aktivitách ČAPR 
a rovněž představil nového člena Davida Vancla, DiS. Následoval slavnostní moment, kdy 
byla předávána ocenění významným osobnostem a členům ústavu za zásluhy. Etická 
komise ústavu na svém jednání jednohlasně potvrdila udělení ocenění RNDr. Ing. Marcele 
Skřehotové za významné zásluhy v oblasti public relations ZÚBOZ (správa facebookového 
profilu ústavu) a dále podílení se na osvětovém programu „Malý věk – velká nebezpečí“. 
Fotografie tohoto momentu, jakož i fotografie z konání kolokvia jsou uvedeny na stránkách 
ústavu (viz http://www.zuboz.cz/18-kolokvium-capr-13-6-2019/). 

Poté následovala přestávka, kterou jako obvykle využili přítomní členové ke kuloárovým 
diskuzím, sdílením znalostí z každodenní praxe BOZP i k vzájemnému osobnímu sblížení.  

Následovalo vystoupení zvaného hosta Jana Borůvky, šéfredaktora časopisu KURÁŽ, který 
přítomné seznámil s jeho zaměřením a budoucím směřováním. Ředitel ZÚBOZ následně 
přítomným nastínil možnost spolupráce v rámci odborného publikování v předmětném 
časopise. V této souvislosti doktor Skřehot přítomným přiblížil započatou spolupráci 
s organizací Unie bezpečnostních složek. Role ZÚBOZ bude spočívat v odborném 
poradenství.  

Po oficiální části programu následovaly další kuloárové debaty členů.  

V pořadí osmnácté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na září 2019. 

 

Těšíme se na další setkání! 


