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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Předmět jednání:

26. Odborné kolokvium České asociace pro prevenci rizik

Datum konání:

15. 3. 2022

Místo konání:

Setkání proběhlo online formou

Účastníci:

Viz prezenční listina

Zapsal:

Ing. Jakub Marek, MSc.

Ověřil:

Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA

Schválil:

Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA
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č.j. 304-010/2022

Průběh a výsledek jednání:
V úterý 15. 3. 2022 se od 16:00 hod. uskutečnilo další kolokvium členů ČAPR, které proběhlo
opět online formou prostřednictvím platformy MS Teams.
V úvodu jednání přítomné členy přivítal tajemník členské sekce Ing. Marek a po představení
programu jednání dostal slovo již tradičně ředitel ústavu Doc. Skřehot, který přítomné
informoval o aktivitách ZÚBOZ za uplynulé období. Z pohledu znalecké činnosti byly
dokončeny znalecké posudky pro Okresní soud v Děčíně a pro PČR Beroun.
V oblasti výzkumné pokračují práce na následujících projektech:
•
•
•
•

TL02000177: Výzkum vlivu digitalizace pracovišť a pracovních operací na kulturu
bezpečnosti v průmyslovém sektoru.
TL03000213: Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví.
TL02000226: Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách.
Projekt „Home office“ (řešení ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České
Republiky.

V rámci publikační činnosti byly za ústav publikovány tři články týkající se rozhovorů
s odborníky z praxe na téma „Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP
a v časopise BHP byly publikovány tři Karty BOZP.
Následně se slova ujal předseda správní rady ZÚBOZ JUDr. Kožmín, který přítomným sdělil
novinky a informace z oblasti legislativy BOZP. V úvodu své prezentace přítomné seznámil
s nejpodstatnějšími změnami v oblasti právních předpisů a poté uvedl velice zajímavý judikát
z oblasti odškodňování úrazů. Jednalo se o poškození zdraví osoby (v rámci dopravní
nehody) jedoucí v osobním vozidle na pozici spolujezdce.
Dále JUDr. Kožmín přítomné upozornil na předpisy v připomínkovém řízení. Jednalo se o
následující:
• Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti.
• Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění
jejich bezpečnosti.
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Poté se slova ujal předseda Výboru ČAPR Ing. Bc. Michal Zelenák, MBA. Přítomné členy
seznámil s připravovanými tématy následujících kolokvií ČAPR. Dále členy vybídnul
k aktivnímu zapojení se do aktivit Výboru, mezi které patří mimo jiné sdílení správné a
nesprávné praxe, což prezentoval na vlastním příkladu.
Následovaly odborné příspěvky. Jako první svůj příspěvek prezentovala Ing. Romana Bláhová
na téma „Vybrané pracovní úrazy ve strojírenství“. Dále přednesl odborný příspěvek Michal
Běhounek, DiS. na téma „Legislativní změny v poskytování OOPP“.
Po odborném programu bylo setkání ukončeno. V pořadí 26. kolokvium členů ČAPR proběhlo
opět ve velmi přátelské a neformální atmosféře. Další setkání je naplánováno na červen 2022.
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