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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět
jednání:

24. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik46

Datum konání:

15. 9. 2021

Místo konání:

Setkání proběhlo online formou

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek, MSc.

Ověřil:

Petr Hlavsa

Schválil:

Petr Hlavsa

č.j. 304-046/2021

Průběh a výsledek jednání:
Dne 15. 9. 2021 se od 15:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR. S ohledem na
trvající pandemii coronaviru COVID-19 proběhlo opětovně ve formě online.
V úvodu jednání přítomné členy přivítal předseda výboru ČAPR Petr Hlavsa a zúčastněné
seznámil s programem jednání. Poté se jako již obvykle ujal slova ředitel ústavu
Doc. Skřehot, který přítomné informoval o aktivitách ZÚBOZ za uplynulé období. V jeho
příspěvku se členové dozvěděli, na jakých výzkumných projektech se ústav aktuálně podílí,
resp. je zajišťuje. Mimo již probíhající projekty byl zmíněn i jeden nový, nesoucí název
"HOME OFFICE". Jedná se o výzkum pracovních rizik vznikajících při práci v režimu home
office s akcentem na dopady práce z domova na úroveň zajištění v různých odvětvích.
Z pohledu znalecké činnosti aktuálně probíhají práce na dvou posudcích. V uplynulém
období se ústav aktivně podílel na řadě vzdělávacích akcích, mezi kterými lze zmínit např.
Specializovaný odborný kurz „Rizika práce a opatření pro ochranu zdraví proti účinkům jevu
Arc-Flash“ vytvořený na zakázku pro společnost GE Aviation Czech s.r.o. (proběhl dne 26. 7.
2021) nebo specializovaný seminář „Ochrana dýchacích orgánů proti průmyslovým
kontaminantům a virům způsobujících onemocnění Covid-19“, který se konal 16. 6. 2021, on
line. Na přípravě a realizace tohoto semináře se výraznou měrou podílel také Ing. Jan Pavliš,
kterému patří velký dík.
S úsměvem na tváři a současně lehkých oddechnutím ředitel Skřehot dále prezentoval
úspěšné schválení licence k výkonu činnosti znaleckého ústavu podle zákona 254/2019 Sb.
ministerstvem spravedlnosti. Městským soudem v Praze byl na žádost našeho ústavu rovněž
úspěšně proveden zápis následujících veřejných listin:
 Pravidla pracovních postupů pro výkon znalecké činnosti.
 Pravidla pro udělování doktorátů honoris causa.
Udělování doktorátů „Doctor honoris causa“ je novým počinem našeho ústavu a bližší
informace lze nalézt na tomto odkazu: http://www.zuboz.cz/ustav/oceneni/
Ústav byl za uplynulé období opět velmi aktivní v oblasti publikační činnosti, blíže viz
http://www.zuboz.cz/reference/publikace/ . Doc. Skřehot připomněl i v letošním roce novou
aktivitu našeho ústavu, a to vytvoření seriálu rozhovorů »Pohled osobností na minulost,
současnost a budoucnost BOZP«. Bližší informace nalezete na uvedeném odkaze. Svůj
příspěvek zakončil uvedením informací o studiu studijního programu Master of Business
Administration (MBA), které probíhá na fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v
Uherském Hradišti pod záštitou vysoké školy Jagiellońská v Toruni. Náš ústav je v této věci
velice zainteresován a dle slov Doc. Skřehota je o studium zájem.
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Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným sdělil
novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V jeho příspěvku rezonovala informace o
novém zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení, jehož platnost je od 30.6.2021 a účinnost od 1.7.2022. Jak vyplynulo
z jeho sdělení, tak oblast vyhrazených tech. zařízení projde významnou změnou.
Poté se opět již tradičně ujal slova tajemník členské sekce Ing. Marek a poreferoval
přítomným aktuality z dění v ČAPR, kde mimo jiné představil nové členy, sdělil přítomným
informaci ohledně zajištění slevy na odběr časopisu BHP, kterou náš ústav speciálně pro
členy zajistil. Svůj příspěvek zakončil plánovanými aktivitami pro členy ČAPR na rok 2022.
Odborný program byl zakončen praktickým příspěvkem člena ČAPR Ing. Petra Kurtina
nesoucí název "Používání zařízení v rozporu s návodem výrobce".
Po odborném programu následovaly krátká rozprava členů nad současným děním a
následně bylo setkání ukončeno.
V pořadí 24. kolokvium členů ČAPR proběhlo opět ve velmi přátelské a neformální
atmosféře. Další setkání je naplánováno na prosinec 2021.

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.
Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky ■ IČ: 032 57 371 ■ DIČ: CZ03257371
http://www.zuboz.cz ■ IDS: j2kqjhj ■ č.ú.: 5153881702/4000

