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Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í  č.j. 304-039/2020 

Předmět 
jednání: 22. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik 

Datum konání: 17. 9. 2020 

Místo konání: Organizace Odborové sdružení železničářů na adrese Na břehu 579/3, 19000 Praha 9 

Účastníci: Viz prezenční listina 

Zapsal: Ing. Jakub Marek, MSc. 

Ověřil: Petr Hlavsa 

Schválil: Petr Hlavsa 

 

Průběh a výsledek jednání: 

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 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 doc. RNDr. Petr A. 
Skřehot, Ph.D., který pohovořil o aktivitách a novinkách v dění ZÚBOZ za období 3Q 
kalendářního roku 2020.  

V oblasti znalecké činnosti se dokončovaly práce na znaleckém posudku pro Generali 
Českou pojišťovnu a.s. Práce na tomto posudku byly původně z důvodu překážky na straně 
zadavatele přerušeny, avšak v letním období se zástupci pojišťovny opětovně ozvali, jelikož 
se podařilo zajistit potřebnou dokumentaci.  

V oblasti připomínkování právních předpisů a normotvorby byly úspěšně dokončeny práce 
na revizi normy ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny. Norma bude agenturou ČAS 
zveřejněna v revidovaném znění na stránkách https://csnonline.agentura-cas.cz/ v měsíci 
říjnu.    

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

 TL03000213: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Řešení projektu započato v dubnu 2020. 

 CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605: Připravenost obchodních parků na mimořádné 
události a krizové situace. Projekt řešen v rámci Pražského voucheru na inovační 
projekty. Projekt bude ukončen v listopadu 2020.  

  TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu 
bezpečnosti v průmyslovém sektoru. Řešení projektu úspěšně probíhá. V další etapě 
bude proveden sběr dat na pracovištích Škoda Auto, a.s. 

 TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách. 
Řešení projektu úspěšně probíhá. Aktuálně bylo na půdě Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy dokončeno natáčení všech vybraných chemických pokusů (114).   

V rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a 
humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA nebyly podpořeny tyto návrhy 
projektů podaných ZÚBOZ: 

 Zdravá kancelář pro 21. století, aneb evaluace ergonomických standardů moderních 
pracovních židlí a stolových sestav. 
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 Specifika práce osamocených pracovníků odlišných socioekonomických skupin a 
možnosti provádění jejich vzdáleného dohledu moderními nástroji. 

V rámci odborných vystoupení se s ohledem na situaci okolo pandemie viru COVID-19, 
zástupci ústavu zúčastnili za předmětné období pouze jediné akce, a to konference Inovace 
v BOZP, pořádané nakladatelstvím Verlag Dashöfer dne 16.9., viz 
http://www.zuboz.cz/ustav/fotogalerie/inovace-v-bozp-2020/ 

Ředitel přítomné členy dále seznámil s publikační činností ústavu, která je průběžně 
zveřejňována na webu ústavu, viz http://www.zuboz.cz/reference/publikace/.  

V den konání kolokvia členů ČAPR náš ústav organizoval od ranních hodin další běh 
intenzivního odborného kurzu Preventista BOZP. Odborných přednášek se zhostilo obvyklé 
kvarteto Kožmín, Skřehot, Marek, Hlavsa a dle reakcí účastníků byl kurz opět zdařilý.      

Své vystoupení docent Skřehot uzavřel pozvánkou na další ročník odborné vzdělávací akce:  

 Odborný kurz Preventista BOZP se bude konat v kalendářním roce 2020 ještě 
v termínu 10. prosince.          

 XXXIII. ročník mezinárodní vědecké konference Aktuálně otázky bezpečnosti 
práce, tentokráte na v současnosti rezonující téma „Bezpečnosť a ochrana 
zdravia - významný aspekt prevencie počas pandémie COVID-19". Konference se 
má konat ve dnech 1.- 2.prosince 2020. 

 Konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2020", kde je náš ústav 
partnerem akce, se má konat ve dnech 24. – 25. listopad 2020. 

K výše zmíněným akcím doc. Skřehot opětovně poznamenal, že jejich konání není 
s ohledem na přetrvávající pandemii jisté.   

Následně se slova ujal předseda správní rady JUDr. Kožmín s krátkou informací o 
aktualitách ve světě právních a ostatních předpisů.   

Tajemník členské sekce Ing. Marek poté pohovořil o aktivitách ČAPR. Hlavním bodem jeho 
vystoupení bylo vyhlášení voleb členů Výboru ČAPR a člena Etické komise. Z přihlášených 
kandidátů byli nakonec do Výboru zvoleni tito členové: 

 Petr Hlavsa 

 Bc. Martin Schoř 

 Ing. Romana Bláhová 

 Ing. Bc. Michal Zelenák 

 Michal Běhounek 

Jelikož byla na kolokviu přítomna nadpoloviční většina členů nově zvoleného Výboru, zvolili 
si členové předsedu a místopředsedu. Za předsedu výrobu ČAPR byl opětovně zvolen 
Petr Hlavsa a za místopředsedu byl nově zvolen Ing. Zelenák.  

Do Etické komise byla za členskou sekci opětovně zvolena Ing. Bláhová. 

 

VŠEM ZVOLENÝM KOLEGYNÍM A KOLEGŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A TĚŠÍME 
SE NA SPOLUPRÁCI. 

 

Následovala krátká přestávka na občerstvení, po níž přišla na řadu prezentace praktického 
příspěvku Ing. Rusó ze společnosti Bilfinger Euromont a.s., který prezentoval své zkušenosti 
při pracích souvisejících s rekonstrukcí zařízení obsahujících azbest.   
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Po této odborné prezentaci se slova ujal opět Ing. Marek a přítomným udělal zpestření 
kolokvia společenskovědní zábavou. Po jejím skončení následovaly již obvyklé kuloárové 
debaty členů o problémech, se kterými se setkávají při své praxi.   

V pořadí 22. kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální 
atmosféře. Další setkání je naplánováno na prosinec 2020. 

 

 

 


