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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

20. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

12. 12. 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

č.j. 304-041/2019

Průběh a výsledek jednání:
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se od 16:30 hod. uskutečnilo další, tentokráte jubilejní dvacáté
kolokvium členů ČAPR. V úvodu jednání přítomné členy přivítal předseda Výboru členské
sekce pan Petr Hlavsa. Po představení harmonogramu jednání dostal slovo ředitel ústavu
doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., který pohovořil o aktivitách a novinkách v dění
ZÚBOZ za období 4Q kalendářního roku 2019.
V oblasti znalecké činnosti byly započaty práce na znaleckém posudku pro Českou
pojišťovnu a.s. a dále práce na odborném vyjádření pro společnost Spolek pro chemickou a
hutní výrobu a.s.
V oblasti připomínkování právních předpisů a normotvorby byly započaty práce na revizi
normy ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny
V oblasti vědecko-výzkumné činnosti doc. Skřehot přítomné seznámil s aktuální situací u
řešených projektů:
•

VI20172019107: Informační systém pro analýzu chybování operátorů řídicích center“.
Projekt bude k 31.12.2019 ukončen.

•

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.

Následně ředitel představil návrhy projektů podaných ZÚBOZ do 3. veřejné soutěže
Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Jednalo se o následující návrhy projektů:
•

Zdravá kancelář pro 21. století, aneb evaluace ergonomických standardů moderních
pracovních židlí a stolových sestav.

•

Specifika práce osamocených pracovníků odlišných socioekonomických skupin a
možnosti provádění jejich vzdáleného dohledu moderními nástroji.

•

Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

V rámci odborných vystoupení se zástupci ústavu zúčastnili následujících akcí:
•

XXXIII. ročník mezinárodní konference „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“ (4.6.12.2019, Štrbské Pleso). Zde měl ZÚBOZ opět tu čest mít vlastní sekci v rámci
odborného programu. Konference se zúčastnili tito zástupci ústavu: doc. Skřehot, Ing.
Marek, JUDr. Kožmín, Petr Hlavsa, David Vancl.
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•

13. sjezd předsedů Unie bezpečnostních složek. Prezentaci ústavu přednesl doc.
Skřehot).

•

Konference BOZP v roce 2020. Za ústav se konference zúčastnili Ing. Marek,
doc. Skřehot, David Vancl a dále JUDr. Kožmín, Dana Žáková, Jaroslav Leština,
Ing. Kondziolka.

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 další ročník odborné vzdělávací akce
Praktické aspekty prevence rizik, která se uskuteční dne 12. 3. 2020 a intenzivní odborný
kurz Preventista BOZP, který se bude konat v kalendářním roce 2020 v těchto termínech
•

6. února

•

11. června

•

17. září

•

10. prosince

Následně se slova ujal tajemník členské sekce Ing. Marek, který pohovořil o aktivitách
ČAPR. V rámci svého vystoupení tajemník rovněž řídil průběh voleb na pozici člena Etické
komise z řad členů ČAPR. Jednohlasně byla opět zvolena navrhovaná Ing. Romana
Bláhová. Tajemník dále přítomným členům představil nominanty na ocenění ZÚBOZ za rok
2019. Za zásluhy v oblasti rozvoje ústavu je navrhován na udělení Bronzové medaile
předseda správní rady JUDr. Petr Kožmín, LL.M. Za zásluhy v oblasti rozvoje oboru BOZP
byl na udělení Čestného uznání ZÚBOZ nominován specialista v oblasti BOZP pan Tomáš
Neugebauer. Schvalovací proces nominovaných osob proběhne na prosincovém zasedání
Správní rady ZÚBOZ.
Následovala krátká přestávka na občerstvení po níž přišla na řadu prezentace praktického
příspěvku pana Zdeňka Čížka ze společnosti ITURRI Group, který zde představil
exoskeletony pro podporu ramen a trupu. Prezentace vzbudila velký ohlas, neboť většina
účastníků kolokvia si chtěla na vlastní kůži vyzkoušet fungování těchto pracovních pomůcek.
Po odborné prezentaci se uskutečnil vánoční přípitek a poté následovaly již obvyklé
kuloárové debaty členů.
Fotografie z konání kolokvia jsou uvedeny na stránkách ústavu (viz http://www.zuboz.cz/18kolokvium-capr-13-6-2019/).
V pořadí dvacáté kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na březen 2020.

Všem našim členům, jakož i dalším kolegyním a kolegům podílejících se na
popularizaci a rozvoji oblasti BOZP přejme poklidné vánoční svátky a v novém roce
především mnoho zdraví!!!
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