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Anotace 

SVOBODA, Z.: Zvyšování odbornosti pracovníků obecních úřadů. Bakalářská práce, VŠB – 

TU Ostrava, 2008, 43 s. 

Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou zvyšování si odbornosti 

pracovníků obecních úřadů ve formě teoretické přípravy. Práce je rozdělena do několika 

kapitol, kde se ze začátku zabývám zvyšováním si odbornosti formou teoretické přípravy a ke 

konci pak popisuji druhy cvičení a obsah a způsob přípravy cvičení. 

Cílem bakalářské práce je vypracování tematického cvičení, jehož cílem je provedení 

taktického cvičení složek integrovaného záchranného systémů a členů koordinačních orgánů 

při řízení sil a prostředků a k provádění záchranných a likvidačních prací. Téma taktického 

cvičení: „Oznámení o uložení nebo nalezení nástražného výbušného systému v objektu.“ 

Návrh tohoto cvičení tvoří přílohu č. 2 bakalářské práce. 

Klí čová slova: vzdělávání, cvičení, územní samosprávní celek, úřad, úředník, mimořádná 

událost, nástražný výbušný systém.  

Annotation 

SVOBODA, Z.: Improving of expertise of workers working in municipal offices. Bachelor 

publication, VŠB – TU Ostrava, 2008, 43 pages.  

In my Bachelor Dissertation I put one´s mind to problems with building up expertise 

of workers working in municipal office. And the form of theoretic and practical preparations. 

The Dissertation is distributed into several chapters. From the beginning I pursue the building 

up of expertise  with form of theoretic practical and in the end I describe kinds and styles of 

excercises. 

The aim of the Bachelor Dissertation is elaborating of thematic excercise.Those 

propos eis performance of  tactical excercise of integrated rescue systems and members 

coordinative bodies in the course of operation power and means for rescue operations and 

clearance. The subjekts of  tactical excercise: „Notice of deposition or found location of 

booby-traping explosive system in an object.“ The proposal of this excercise makes up 

appendix number 2 of Bachelor publication. 

Key words: education, excercise, municipal authorities, office, officer, extraordinary event, 

booby-traping explosive system. 
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1. Úvod 

Při výběru z vyhlášených témat pro bakalářské práce jsem se rozhodoval podle toho, 

co je mé pracovní profesi nejbližší. Nakonec mé rozhodnutí padlo na téma „Zvyšování 

odbornosti pracovníků obecních úřadů“. Společný prvek s mojí současnou profesí, jenž je 

zahrnutý do zvyšování odbornosti pracovníků (dále jen zaměstnanců) obecních úřadů, spočívá 

hlavně v oblasti ochrany majetku a krizového řízení.  

Zvyšování odbornosti zaměstnanců obecních úřadů na tomto úseku činnosti je možné 

provádět několika způsoby, jenž působí k získávání informací a odborných znalostí. 

Základním zdrojem informací v této oblasti je teoretická příprava ve formě studia na vyšších a 

vysokých odborných školách, odborné kurzy, instruktáže, školení atd.. Teoretické znalosti 

jsou mnohem lépe zapamatovatelné, používají-li se při praktických činnostech, např. 

prováděním cvičení. Cvičení lze provádět samostatně pro jednotlivé složky a orgány, jako 

např. cvičení hasičského záchranného sboru, krizového štábu určené obce apod. Je možné 

však využít i součinnosti základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému a 

orgánů obce společně. Pro zaměstnance obecních úřadů lze vytvořit různé druhy cvičení, 

které vycházejí převážně z havarijního plánu konkrétní obce. 

Ve své bakalářské práci se proto zaměřuji na přípravu tématického cvičení, kterého se 

budou účastnit jak složky integrovaného záchranného systému, tak i orgány obce. 

V dnešní době se v České republice provádí celá řada cvičení, odborně zaměřených 

převážně na: 

- dopravní nehody hromadných dopravních prostředků osob,  

- letecké nehody,  

- únik nebezpečných látek v objektech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo skladují,  

- nehody při přepravě nebezpečných látek,  

- požáry v objektech škol, domů s pečovatelskou službou, domovů důchodců, a další.  

Méně často se vyskytují cvičení na téma „Nástražný výbušný systém“, i když proběhlo 

například cvičení na téma „Špinavá bomba“. 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování tématického cvičení, kde se zaměřuji na 

způsob provedení cvičení a dosažení odborné připravenosti členů koordinačních orgánů a 

velitelů složek integrovaného záchranného systému při řízení sil a prostředků konkrétních 

složek integrovaného záchranného systému a provedení prověřovacího cvičení s cílem ověřit 
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úroveň připravenosti složek integrovaného záchranného systému, a koordinačních orgánů 

integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací s možností 

využití při praktickém cvičení. Téma: „Oznámení o uložení nástražného výbušného systému 

v objektu“. 

Co mě vede k tomuto tématu: Na začátku jsem uvedl, že společný prvek s mou 

současnou profesí, spočívá hlavně v oblasti ochrany majetku a krizového řízení. Vzhledem 

k tomu, že nemám vlastní zkušenost s účastí na odborných kurzech a školeních v 

rámci vzdělávání se v oblasti krizového řízení, kterého se účastní zaměstnanci obecních 

úřadů, je pro mě velmi obtížné o takovém tématu psát. Jedinou zkušenost, kterou jsem 

v současnosti získal a ještě získávám, je studium na Vysoké škole báňské, Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, obor Havarijní plánování a krizové 

řízení, forma bakalářského kombinovaného studia. V průběhu studia jsem se seznámil 

podrobněji s obsahem problematiky krizového řízení a to jak s jednotlivými tématy, tak 

s legislativou a hlavně orientací v ní.  Na základě toho jsem se rozhodl zaměřit na přípravu 

taktického cvičení při uložení nástražného výbušného systému v objektu a toto téma jsem 

volil z důvodu, že vnímám jako velmi důležité zúročit náročnou teoretickou přípravu právě 

praktickým využitím. Podklady pro mou práci jsem čerpal převážně z platné legislativy, 

dostupné literatury, katalogu typových činností a metodických listů, které uvádím v seznamu 

použité literatury a také z konzultací s odborníky, kteří v této oblasti v současné době pracují 

nebo v minulosti pracovali. 

Další důvod k řešení bakalářské práce je poznatek a skutečnost, že v současné době se 

mohou stát terčem  hrozby teroristického útoku nejen západní země ale také Česká republika. 

Největší obavy z uskutečnění teroristických útoků převládají ze strany náboženských fanatiků, 

a to hlavně islámských fundamentalistů. Cíle a prostředky těchto fanatiků tkví ve většině 

případů v tom, že za pomoci výbušných prostředků provedou útok na civilní obyvatelstvo. 

Nikdo nedokáže předem odhadnout, proti komu takový útok příště namíří. Bohužel nejen 

z této strany hrozí našemu obyvatelstvu nebezpečí. S použitím nástražných výbušných 

systémů se na území naší republiky setkáváme již dnes, zatím se ve většině případů jedná o 

kriminální činy, ale ojediněle se můžeme setkat i s případy terorismu jednotlivců. Je tedy 

přinejmenším zapotřebí znát možnou ochranu a eliminaci případných vzniklých následků. 

V tomto případě budou i naši občané muset přijmout jistá omezení, která plynou 

z bezpečnostních opatření proti možným útokům. Jednou z cest k ochraně proti takovýmto 
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útokům je právě zdokonalování a zvyšování odbornosti formou teoretické přípravy, tak i 

formou cvičení, na které se ve své bakalářské práci soustředím. 
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2. Rešerše 

2.1  Literární zdroje 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z., Integrovaný záchranný systém, 1. vydání 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum 40., 2005, ISNB: 80-86634-55-8 

Tato publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České 

republice, která se nazývá integrovaný záchranný systém. Popisuje co je to integrovaný 

záchranný systém, kdy a proč vznikl a jaká je jeho úloha. Závěr je věnován integrovanému 

záchrannému systému a havarijnímu plánování [15]. 

MV – generální ředitelství HZS ČR, Katalogový soubor typové činnosti, Oznámení o 

uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného systému, STČ – 03/IZS, výtisk číslo 1, 

Praha, 2006, 

Katalogový soubor typové činnosti stanovuje úkoly a činnosti složek integrovaného 

záchranného systému, které se budou v případě mimořádné události spolupodílet na 

společném zásahu u oznámení o uložení nebo nálezu nástražného výbušného systému. 

Stanovuje úkoly a činnosti určené pro velitele zásahu, operační a informační střediska, stálé 

služby integrovaného záchranného systému včetně stanovení společných úkolů při přímém a 

nepřímém oznámení o uložení nebo nálezu nástražného výbušného systému. Dále se zabývá 

úkoly, postupy a činnostmi na místě zásahu, včetně určení sil a prostředků uvedených složek 

[12]. 

2.2 Legislativní zdroje 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění doplňků 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného 

systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vymezuje působnost 

a pravomoc státních orgánů územních samosprávních celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních prací a 

při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů. Zákon o integrovaném 

záchranném systému upravuje také problematiku ochrany obyvatel na úrovni státní správy, 

samosprávy, fyzických a právnických osob [1]. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění doplňků 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávných celků. Dále 

stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich 

řešení [2]. 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění doplňků 

Zákon upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání 

[4]. 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra, ro čník 2005, částka 26, Pokyn číslo 26 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze 

dne 15. 7. 2005, kterým se stanoví doporučený postup pro přípravu a provedení 

prověřovacích a taktických cvičení, Praha, 

Sbírka interních aktů řízení sjednocuje postupu při přípravě a provedení vyhodnocení 

taktických a prověřovacích cvičení jednotek požární ochrany, dalších složek integrovaného 

záchranného systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a 

likvidačních prací při mimořádné události [11]. 
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3. Historie 

Úředník okresního, městského a obecního úřadu je povinen si prohlubovat kvalifikaci 

vzděláváním. Tato forma prohlubování kvalifikace byla povinná jak před rokem 1989, stejně 

tak její povinnost zůstala i po změně politických poměrů v roce 1990 a následujících podle 

tehdy platných právních předpisů. V nově nastolené demokratické společnosti po roce 1989 se 

řešila otázka uznání zvláštní odborné způsobilosti absolventů pilotních kurzů, které probíhaly 

podle platného výnosu MVŽP ze dne 31. května 1989 vydaného pod č. j. LK-7696/89-529 o 

zvláštní odborné způsobilosti pracovníků národních výborů v druhé polovině roku 1990. 

Důvodem tohoto sporu byl v roce 2000 vznik zákonů o obcích, o hlavním městě Praze a o 

okresních úřadech [3, 5 a 6]. V těchto zákonech došlo k rozdílnému způsobu citování 

zvláštních předpisů s ohledem na posuzování kvalifikačních předpokladů úředníků pro výkon 

funkce. Z těchto důvodů došlo na tvorbu zákona o úřednících [4], jehož úkolem je jednotná 

úprava ověřování zvláštní odborné způsobilosti v jediném předpise. V roce 2002 došlo 

v České republice k reformě veřejné správy. K 31. prosinci 2002 ukončily svou činnost 

okresní úřady, byl zrušen zákon [6] a jejich kompetence přešly od 1. 1. 2003 na nově vzniklé 

obce s rozšířenou působností [3, 7], krajské úřady [8], na některé správní úřady, např. 

Pozemkový fond, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Archivy a na Ústřední 

správní úřady, např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj 

a Hasičský záchranný sbor. Krizovým řízením byl z největší části pověřen poslední uváděný 

Hasičský záchranný sbor. V rámci reformy veřejné správy byl v roce 2002 vydán i zákon [4] 

s účinností od 1. 1. 2003, který upravuje jak pracovní poměr úředníků územních 

samosprávných celků, tak jejich vzdělávání. Další možností tohoto zákona je uznání 

rovnocennosti vzdělání a uznání a ověření zvláštní odborné způsobilosti získané podle dříve 

platných právních předpisů. Podle tohoto zákona se postupuje v rámci vzdělávání se neboli 

zvyšování si odbornosti doposud. 

V období budování socialismu probíhala cvičení zaměřena na ochranu obyvatelstva a 

majetku hlavně z důvodu hrozby použití jaderných a chemických zbraní v rámci takzvané 

studené války. Po změně politických poměrů na konci roku 1989 a vznikem nového 

demokratického státu v roce 1990, provádění ochrany obyvatelstva ustoupilo do pozadí a to 

především z toho důvodu, že padl vojenský blok Varšavské smlouvy a nadvláda Sovětského 

svazu tak ztratila na síle. Hrozba studené války tím byla zažehnána a stát necítil potřebu 

zabývat se otázkou ochrany obyvatelstva. V té době se nejvyšší představitelé moci domnívali, 
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že nehrozí žádné nebezpečí. Vytvořené dokumenty a normy, které byly v té době používány 

pro ochranu obyvatelstva, byly postupně neprozíravě (krátkozrace) rušeny a skartovány.  

Na obecních, městských a okresních úřadech, došlo k podstatné výměně úředníků, 

když odešli mnozí z těch, kteří do konce roku 1989 působili na místních, městských, 

okresních a krajských národních výborech. S odchodem těchto osob došlo i ke ztrátě 

zkušených úředníků, kteří v období do roku 1989 absolvovali školení a praktická cvičení 

součinnosti složek na úseku požární ochrany, veřejné bezpečnosti, zdravotních služeb a 

činnosti národních výborů při krizových situacích v obcích, městech, okresech a krajích, byť 

zaměřených na likvidaci útoků ze strany států NATO. Obdobně nastaly změny i u hasičů, u 

policie, ve zdravotnictví apod..  Např. v okrese Bruntál proběhlo několikadenní součinnostní 

cvičení, mající za úkol koordinaci spočívající v ochraně obyvatelstva, zásobování, 

poskytování zdravotní záchranné činnosti, hašení požárů, jinými slovy řečeno odstraňování 

následků ozbrojených útoků, včetně útoku zbraněmi hromadného ničení. Toto cvičení se 

uskutečnilo v roce 1987 [21]. 

Teprve přírodní katastrofa v podobě povodní na Moravě v roce 1997 ukázala, že 

v České republice chybí zákonné normy, které by stanovily úkoly, postupy a koordinaci 

záchranných složek k provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech nebo krizových stavů. Zjistilo se, že je potřeba se znovu zabývat ochranou 

obyvatelstva a jeho majetku i proti jiným zdrojům nebezpečí, než je pouze hrozba války. 

Proto se do roku 2000 vytvářely „krizové zákony“, a tyto byly v roce 2000 schváleny a 

vydány s účinností od 1. 1. 2001. Stanovují úkoly a činnosti k provádění záchranných a 

likvidačních prací při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. V roce 2002 pak 

při další přírodní katastrofě, která tentokrát těžce postihla Čechy, včetně hlavního města 

Prahy, vzniklá situace opětovně odhalila, že přes doposud provedená opatření a snahu státu, 

stále ještě není součinnost a plánování společných úkolů v krizových situacích na patřičné 

úrovni a je neustále potřeba tuto součinnost zlepšovat a zdokonalovat. Samozřejmě, že 

konkrétní poznatky a nedostatky se právě při praktické realizaci v této kritické situací nadále 

zlepšovaly, problémy byly operativně odstraňovány, což se později projevilo na tvorbě 

krizových plánů.  

Právě zjištění poznatků z let 1997 a 2002 má pozitivní vliv tvorbu zákonů a dalších 

předpisů, stejně jako na přípravu krizových plánů jednotlivých obcí a integrovaných 

záchranných systémů. 
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4. Vymezení pojmů 

Územní samosprávný celek – je obec a kraj, město, statutární město a městská část hlavního 

města Prahy [4]. 

Úřad – je obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, magistrát územně 

členěného statutárního města, úřad městského obvodu nebo úřad městské části územně 

členěného statutárního města, krajský úřad, Magistrát města Prahy a úřad městské části 

hlavního města Prahy [4]. 

Správní činnosti – rozumíme plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti 

územního samosprávného celku [4]. 

Úředník – je zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních 

činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu, statutárního 

města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu 

nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do 

Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy [4]. 

Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [1]. 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí a vedoucí k přerušení jeho příčin [1]. 

Likvida ční práce – činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí [1]. 

Nástražný výbušný systém – je systém, který je tvořen výbušninou nebo výbušným 

předmětem a iniciačním prvkem. Je schopen vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem 

předem stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo ložisko požáru. Nástražný výbušný 

systém bývá zpravidla ukryt v obalu nebo má takovou vnější formu, která skrývá jeho pravý 

účel. Za výbušný systém se považuje i jeho atrapa, kdy jeden nebo více předmětů jsou 

sestaveny tak, že budí dojem výbušného systému, přestože atrapa neobsahuje výbušné látky a 

nemůže tedy vyvolat výbuchové účinky [12]. 
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Operační a informační středisko IZS – je stálý orgán pro koordinaci složek IZS. OIPS IZS 

jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje „OPIS HZS kraje“ a operační a 

informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

„OPIS MV-GŘ HZS ČR“. OPIS IZS zabezpečují v případě potřeby vyrozumění základních a 

ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků 

podle dokumentace IZS. OPIS IZS jsou oprávněna mimo jiné povolávat a nasazovat 

prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, 

dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo podle požadavků velitele zásahu. 

OPIS IZS přitom dbají, aby uvedené požadavky nebyly v rozporu s rozhodnutím příslušného 

funkcionáře HZS, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při jejich koordinaci záchranných a 

likvidačních prací a při nebezpečí z prodlení provedou varování obyvatelstva na ohroženém 

území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak [12]. 

Velitel zásahu – koordinuje činnost v místě nasazení složek integrovaného záchranného 

systému a na místě zásahu řídí součinnost těchto složek [12]. 

Koordinace – je uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální 

spolupráce [17]. 
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5. Vzdělávání 

5.1 Vzdělávání úředníků obecních úřadů 

Na základě zákona [4] je úředník povinen prohlubovat si kvalifikaci v rozsahu 

stanovené zákonem. Úředník je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na : 

a) Vstupním vzdělávání – vstupní vzdělávání zahrnuje znalosti základů veřejné správy, 

zvláště obecných zásad organizace a činnosti veřejné správy a územního 

samosprávného celku, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského 

správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka. Základní dovednosti a 

návyky potřebné pro výkon správních činností, znalosti základů užívání informačních 

technologií, základní komunikační, organizační a další dovednosti vztahující se k jeho 

pracovnímu zařazení. Vstupní vzdělávání je úředník povinen ukončit nejdéle do 3 

měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Povinnost absolvovat vstupní vzdělání se 

nevztahuje na úředníka, který má zvláštní odbornou způsobilost. 

b) Průběžném vzdělávání – průběžné vzdělávání zahrnuje prohlubující, aktualizační a 

specializační vzdělávání úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním 

samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Jedná se 

tedy o vzdělávání reagující na přijetí nových právních předpisů a zejména na 

novelizace či jiné úpravy platných právních předpisů. Prostřednictvím průběžného 

vzdělávání navazujícího na zvláštní odborné způsobilosti má být zajištěna aktuálnost 

znalostí a dovedností úředníků územních samosprávných celků získaných v rámci 

vstupního vzdělávání a ověřování zvláštní odborné způsobilosti. Průběžné vzdělání se 

uskutečňuje formou kurzů, o kterých rozhoduje vedoucí úřadu a úředník je povinen se 

těchto kurzů zúčastnit. 

c) Přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti – zvláštní odborná způsobilost je 

souhrnem znalostí a dovedností potřebných pro výkon vybrané správní činnosti. 

Zvláštní odborná způsobilost se skládá z :  

− obecné části (znalost základů veřejné správy, obecných principů organizace a 

činnosti veřejné správy, znalost právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení, 

zákona o hlavním městě Praze, zákona o správním řízení a schopnost aplikace 

těchto znalostí) 

− zvláštní části (znalost právních předpisů upravujících působnost orgánů územních 
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správních úřadů v rozsahu příslušné správní činnosti a schopnost jejich aplikace). 

Ověření zvláštní odborné způsobilosti se provádí zkouškou před tříčlennou zkušební 

komisí. 

Pokud úředník třikrát neuspěje u zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, má být 

přeřazen na místo, kde povinnost zvláštní odborné způsobilosti nemá. Pokud však 

v úřadě takové místo není k dispozici a územní samosprávný celek nemá co 

úředníkovi nabídnout, měl by s úředníkem rozvázat pracovní poměr. 

Prohlubování kvalifikace může poskytovat jen : 

a) právnická nebo fyzická osoba oprávněna ke vzdělávací činnosti, jíž byla udělena 

akreditace Ministerstvem vnitra, 

b) příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra, 

c) územní samosprávný celek, jemuž byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra – 

vzdělávací instituce. 

Vzdělávací instituce poskytuje vzdělávání v souladu s akreditovaným vzdělávacím 

programem pro příslušný druh prohlubování kvalifikace. 

Některé vybrané instituce poskytující prohlubování kvalifikace na základě udělené 

akreditace Ministerstvem vnitra [16]. Jsou to například: 

a) Institut pro místní správu Praha, 

b) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 

c) Moravskoslezský kraj – krajský úřad,  

d) Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum Krnov, 

e) Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. 

Úředník je povinen si pravidelně prohlubovat kvalifikaci na základě „Plánu vzdělávání 

úředníka“. Plán vzdělávání úředníka musí povinně obsahovat všechny druhy prohlubování 

kvalifikace (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, zvláštní odbornou způsobilost). Plány 

vzdělávání vedoucího úředníka musí navíc obsahovat vzdělávání vedoucích úředníků. Tento 

plán obsahuje časový rozvrh v rozsahu nejméně 18 pracovních dnů po dobu následujících 3 

let. Územní samosprávný celek je povinen vypracovat plán vzdělávání do jednoho roku od 

vzniku pracovního poměru úředníka. Plán vzdělávání úředníka sestavuje vedoucí příslušného 
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útvaru ve spolupráci s personalistou úřadu. Vedoucí příslušného útvaru je povinen nejméně 

jedenkrát za tři roky plnění tohoto plánu hodnotit a podle výsledku hodnocení provést jeho 

aktualizaci. Hodnocení provádí opět vedoucí odboru formou pohovoru s úředníkem, kdy 

zjišťuje, co prohloubení kvalifikace během tří let úředníkovi dalo a v čem by se chtěl dále 

vzdělávat. Poté vedoucí úřadu sestaví nový Plán vzdělávání úředníka na další tři roky.   

5.2 Vzdělávání starostů 

Starosta je voleným orgánem, tzn. že není úředníkem podle zákona o úřednících [4], a 

tudíž se na něho zákon obecně nevztahuje. Pouze v případě, že v obci, městském obvodu a 

městské části není zřízená funkce tajemníka nebo tajemník není ustanoven, bude úkoly 

tajemníka, jako vedoucího úřadu, plnit starosta. Jelikož starosta plní pouze úkoly vedoucího 

úřadu, ale není vedoucím úředníkem, nebude se na něho vztahovat povinnost prohlubovat 

kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání, přípravě a ověření zvláštní 

odborné způsobilosti a účastí na vzdělávání vedoucích úředníků. 

Pro starosty jsou organizovány a těmto i nabízeny kurzy a školení, hlavně po 

komunálních volbách do samosprávy měst a obcí. Jedná se o kurzy pro nové starosty na 

přípravu výkonu funkce starosty v okruhu jeho činnosti a úkolů. Takovými institucemi, které 

nabízejí tyto služby starostům, jsou např. Institut pro místní správu Benešov, i pro oblast 

krizového řízení, dále např. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava. 

Účast na těchto kurzech a školení je však dobrovolná a je pouze na rozhodnutí 

starosty, zda se takového školení zúčastní nebo ne. Záleží taky na vedoucích úřadů, zda 

dokáží starostovi odůvodnit a vysvětlit potřebnost účasti na těchto vzdělávacích kurzech. 

Vzhledem k tomu, že starosta má největší pravomoc rozhodovat, měl by být schopen si tuto 

skutečnost uvědomit a vzdělávací kurzy absolvovat a nespoléhat se na to, že je obklopen 

kvalifikovanými a zkušenými odborníky. 

5.3 Vzdělávání v krizovém řízení 

V rámci vzdělávání se v oblasti krizového řízení Bezpečnostní rada státu schválila 

Usnesení [10] k Aktualizaci Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. Tato Koncepce 

nahradila Usnesení č. 211 ze dne 25. září 2001 Koncepci vzdělávání v oblasti krizového 

řízení. Koncepce má za úkol rozpracovat vzdělávací programy pro vzdělávání v oblasti 

krizového řízení, pro úrovně obce, obce s rozšířenou působností, kraje, resortu, státu a 

ústředních orgánů ve spolupráci ministra vnitra s ministryni obrany, ministrem zdravotnictví, 
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ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a předsedovi Správy státních hmotných rezerv ve 

spolupráci s dalšími dotčenými vedoucími ústředních správních úřadů. 

Systém vzdělávání má zabezpečovat získání a prodloužení odborné způsobilosti 

v oblasti krizového řízení, která je předpokladem pro výkon potřebných činností 

profesionálních zaměstnanců nebo požadované odborné připravenosti zaměstanců dotčených 

oblastí krizového řízení. Systém vzdělávání v uvedené oblasti umožní prohlubování 

kvalifikace a její zvyšování. 

5.3.1. Systém vzdělávání a odborné přípravy 

Systém přípravy osob pro krizové řízení tvoří dvě úrovně vzdělávání: 

a) Profesní vzdělávání kvalifika ční 

Kvalifikace se získá absolvováním vyššího odborného vzdělání nebo vysokoškolského 

vzdělání zaměřeného na oblast krizového řízení, jehož součástí je odborná příprava, 

která může být ukončena získáním odborné způsobilosti, resp. zvláštní odborné 

způsobilosti. 

Vyšší odborné vzdělání je určeno pro zaměstnance působící v oblasti krizového řízení, 

kteří potřebují získat požadovaný stupeň vzdělání v oboru, nebo kteří již mají 

požadovaný kvalifikační stupeň vzdělání, ale potřebují získat kvalifikaci 

v požadovaném oboru na střední nebo vyšší řídící funkce. 

Vysokoškolské vzdělání je určeno pro zaměstnance, kteří potřebují získat 

vysokoškolské vzdělání (včetně odborné způsobilosti) v oblasti krizového řízení. 

Připravuje řídící zaměstnance a odborné špičkové zaměstnance pro oblast krizového 

řízení. 

b) Profesní vzdělávání doplňující 

Zahrnuje prohlubování kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti v oblasti 

krizového řízení. Doplnění si potřebných znalostí v oblasti krizového řízení pro 

konkrétní funkce nebo činnosti. 

5.3.2 Stanovení cílových skupin osob působících v oblasti krizového řízení 

Podle charakteru vykonávané činnosti osoby působící v oblasti krizového řízení nebo 

osoby, jejíž činnost je dotčena touto oblastí, se člení na cílové skupiny: 
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a) úředníci územních samosprávných celků, 

b) státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech, 

c) osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly 

a bezpečnostní sbory, 

d) ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní 

náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování, 

e) volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělávání podle právních 

předpisů a vyžadují jejich individuální přístup. 
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6. Cvičení 

V souvislosti s přípravou na provádění záchranných a likvidačních prací při řešení 

mimořádných událostí nebo krizových situací je uzákoněno provádění pravidelných cvičení 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a koordinačních orgánů na základě 

zákona a prováděcí vyhlášky [1, 9].  

Má-li cvičení splnit svůj cíl, musí být náležitě připraveno, aby téma cvičení co nejvíce 

odpovídalo možné skutečnosti. Čím složitější je námět cvičení, tím dokonaleji musí být 

provedena jeho příprava. Popis těchto příprav přibližuji v následujících podkapitolách.  

Podle zákona [1] rozeznáváme taktická cvičení a prověřovací cvičení. 

6.1. Taktické cvičení  

Provádí se za účelem dosažení odborné připravenosti členů koordinačních článků a 

velitelů složek integrovaného záchranného systému se zaměřením na řízení sil a prostředků 

více složek a jejich vzájemné koordinaci. 

Taktické cvičení podle rozsahu provedení a úrovně koordinace složek integrovaného 

záchranného systému dále členíme na: 

a) Taktickou úroveň – cvičení jsou organizována na úrovni velitele zásahu, velitelů 

jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému. 

b) Operační úroveň – cvičení jsou organizována na krajské úrovni. 

c) Strategickou úroveň – cvičení jsou organizována na úrovni obce s rozšířenou 

působností, kraje, republiky, popřípadě mezinárodní. 

6.2. Prověřovací cvičení 

Provádí se za účelem ověření připravenosti složek integrovaného záchranného 

systému ke společnému řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

6.3. Oprávnění k nařízení cvičení a schvalování dokumentace cvičení 

Taktické cvičení nařídit a dokumentaci schválit je oprávněn: 

a) ministr vnitra, 

b) generální ředitel hasičského záchranného sboru ČR, 

c) hejtman kraje, 
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d) ředitel hasičského záchranného sboru kraje. 

Prověřovací cvičení nařídit a dokumentaci schválit je oprávněn: 

a) ministr vnitra, 

b) generální ředitel hasičského záchranného sboru ČR, 

c) hejtman kraje, 

d) ředitel hasičského záchranného sboru kraje. 

6.4. Účel cvičení 

Účelem cvičení je ověření: 

a) opatření určená havarijním plánem kraje nebo vnějšími havarijními plány, 

b) komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému, 

c) schopnost velitelů a vedoucích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému 

společně řešit vzniklou havarijní situaci, 

d) odborné úrovně taktického myšlení a návyků velitelů a vedoucích složek integrovaného 

záchranného systému a její zvyšování, 

e) přímé spolupráce jednotlivých složek. 

6.5. Příprava cvičení 

Vedoucí cvičení, kterého určí osoba, která je oprávněna vyhlásit cvičení provádí 

přípravu cvičení. Nejdůležitějším úkolem vedoucího cvičení je zpracování plánu cvičení a 

jeho materiálního zajištění. Pro dokonalé zvládnutí složitého námětového cvičení vedoucí 

cvičení ustavuje své pomocníky, kteří mají následující úkoly: 

a) spolupracovat s vedoucím cvičení při přípravě cvičení, 

b) vyznačovat určenými technickými prostředky podle časového plánu a místního 

rozvrhu změny situace u zásahu, 

c) předávat určeným velitelům pokyny s příslušnými dílčími a dodatkovými náměty, 

d) opravovat chyby v průběhu cvičení, které by mohly způsobit úraz, nebo věcnou škodu, 

e) informovat vedoucího cvičení o průběhu cvičení na svěřeném úseku, 

f) sledovat rozhodování a úkony jednotlivých velitelů, práci jednotlivých složek a 
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spolupráci mezi nimi, 

g) vést zápis o průběhu rozhodujících činností (např. nasazení jednotek, techniky, čas 

vydaných rozkazů apod.). 

6.6. Plán cvičení a pomůcky 

Pro přípravu plánu cvičení je zpravidla nutno vycházet z havarijního plánu kraje, či 

obce, nebo vnějšího havarijního plánu nebo vnitřního havarijního plánu objektu, na který je 

cvičení organizováno. Součástí plánu je grafická příloha s vyznačením situace a 

předpokládaným rozmístěním sil a prostředků a listy s dílčími náměty, které budou předávány 

během cvičení jednotlivým velitelům nebo vedoucím složek integrovaného záchranného 

systému. 

Plán cvičení musí obsahovat: 

a) účel cvičení, 

b) cíl, kterého má být cvičením dosaženo, 

c) téma cvičení, 

d) místo cvičení (objekt) a jeho charakteristika, 

e) námět cvičení, popř. dílčí náměty cvičení, 

f) časový termín zamýšleného cvičení (den, hodina předpokládaný čas potřebný pro 

provedení cvičení), 

g) způsob provedení cvičení (taktické, prověřovací), 

h) materiální zabezpečení cvičení, 

i) meteorologická situace v době cvičení (není podmínkou při prověřovacích cvičení), 

j) síly a prostředky integrovaného záchranného systému, které se cvičení účastní včetně 

techniky, 

k) předpokládaný časový harmonogram cvičení, 

l) grafickou přílohu. 

Pomůcky pro znázornění situace: 

a) dopravní nehoda – použít vhodná vozidla, obaly výrobků odpovídající co nejvíce 

skutečnosti, 
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b) u zraněných – použít vhodně maskovaných figurantů, 

c) rozlití nebezpečné látky simulovat rozlitím vody, s označením o jakou látku jde, 

nebo označit okraje případné louže barevnou páskou, 

d) na rozsypání nebezpečné látky použít práškové vápno, nebo jinou sypkou látku 

neškodící životnímu prostředí, 

e) rozptyl plynů umělým kouřem případně dýmovnicí, dýmovnice používat s ohledem 

na možnost způsobení škod na objektu, 

f) hranice zamořeného prostoru označit žlutým vytyčovacím praporkem, nebo tabulí 

s označením o jakou látku jde, 

g) radioaktivní zamoření označit žlutým vytyčovacím praporkem, nebo tabulí s udáním 

typu zářiče a jeho aktivitě. 

6.7. Hodnocení cvičení 

Nedílnou částí cvičení je jeho průběžné a zejména pak závěrečné hodnocení. Je 

dokumentem pro vyhodnocení stanovených cílů cvičení. Hodnocení předkládá vedoucí 

cvičení po ukončení cvičení osobě nebo orgánu, který cvičení nařídil. Vyskytnuvší se 

problémy a nedostatky musí být popsány, rozebrány a vyvozeny z nich opatření tak, aby se 

v realitě lidé, kteří za provádění záchranných a likvidačních prací zodpovídají, těchto chyb 

vyvarovali. 

Zpracovává se v textové podobě a zpravidla obsahuje: 

a) vyhodnocení průběhu cvičení, tj. vyhodnocení splnění cílů a účelu cvičení, 

b) vyhodnocení připravenosti a akceschopnosti zasahujících jednotek požární ochrany, 

dalších složek integrovaného záchranného systému a ostatních subjektů, jejich 

velitelů, řídících štábů a operačních (a informačních) středisek, 

c) nedostatky, 

d) návrhy na opatření, 

e) a další údaje podle rozhodnutí osoby, která je oprávněná nařídit cvičení. 

6.8. Návrh taktického cvičení 

V souladu s kapitolou 6, konkrétně podkapitol 6.4. až 6.6., jsem vyhotovil návrh 

taktického cvičení, které uvádím v příloze č. 2. Tématem tohoto cvičení je řešení mimořádné 



24 

 

události vzniklé následkem oznámení o uložení nástražného výbušného systému. V příloze č. 

1 popisuji, co to je nástražný výbušný systém, jeho účinky, včetně fotografických ukázek 

některých druhů již vytvořených a nalezených výbušných systémů. 

Obsah dokumentace cvičení je rozdělen do jednotlivých částí, které obsahují: 

1) Cíl cvičení 

2) Téma cvičení 

3) Námět cvičení 

4) Termín cvičení 

5) Způsob provedení cvičení 

6) Vedoucí cvičení 

7) Materiální a technické zabezpečení cvičení 

8) Předpokládané činnosti složek IZS a ostatních subjektů – síly a prostředky 

9) Plán mediální propagace 

10) Spojení u zásahu 

11) Meteorologická situace 

12) Přílohy 
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7. Závěr 

Zhodnocení bakalářské práce: Tématem mé bakalářské práce bylo přispět do osvěty 

systému zvyšování si odbornosti pracovníků obecních úřadů. V kapitolách své bakalářské 

práci jsem se zaměřil hlavně na to, z jakého zákona tato povinnost úředníkům vyplývá, jakým 

způsobem se zvyšování odbornosti v současné době provádí. V kapitole „Historie“ uvádím, 

jak se zvyšování odbornosti provádělo v době budování socialismu a těsně po změně 

politických poměrů. Jakým způsobem si úředníci své vzdělání doplňují v dnešní době, formou 

„Plánu vzdělávání úředníka“, jak se tento plán kontroluje, hodnotí a jaké závěry 

z vyhodnocení plánu jsou vyvozeny pro další vzdělávací období. A jaké závěry vzniknou, 

když úředník nesplní požadované vzdělání.    

Další navazující kapitola se zabývá cílem mé bakalářské práce, jehož úkolem bylo 

vypracování tematického cvičení s cílem provedení taktického cvičení a dosažení odborné 

připravenosti členů koordinačních orgánů a velitelů složek integrovaného záchranného 

systému při řízení sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému. V této kapitole 

uvádím, jaké druhy cvičení se v ČR provádí, kdo má oprávnění k nařízení a schválení cvičení, 

jaký je účel cvičení, kdo provádí přípravu cvičení, jaký je plán cvičení a obsah hodnocení 

cvičení. 

V příloze č.2 mé bakalářské práce je vypracován návrh taktického cvičení na téma: 

„Oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektu Městského úřadu Bruntál.“ 

Při přípravě tohoto cvičení jsem naplnil body a úkoly, které jsem popsal v teoretické části. 

Součástí mnou navrhovaného cvičení je prověření a procvičení spolupráce a součinnosti 

složek integrovaného záchranného systému obce s rozšířenou působností Bruntál včetně 

procvičení činnosti krizového štábu obce s rozšířenou působností při provádění záchranných a 

likvidačních prací. 

Výsledkem mé bakalářské práce je ověření si navrhovaného cvičení při reálném 

provedení. Vzhledem k tomu, že jsem dodržel a použil postup k přípravě tohoto cvičení 

věřím, že reálné provedení by splnilo účel, ke kterému bylo cviční připraveno.  Při provedení 

cvičení a řešení úkolů se prokáže schopnost zúčastněných lidí rozhodovat a řešit v krátkém 

časovém sledu vzniklé problémy. Členové, kteří tvoří krizový štáb obce s rozšířenou 

působností, si tak mohou takzvaně „nanečisto“ ověřit své znalosti získané v rámci teoretické 

odborné přípravy. V případě řešení opravdové, nikoli simulované, mimořádné události se tak 

lépe vyrovnají s řešením složitých problémů a vyvarují se tak s menším rizikem 
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množství mnohdy zbytečných chyb, pramenících z nedostatku praktických zkušeností. Zjistí 

se, zda se dovedou správně a včas rozhodnout, o svém rozhodnutí přesvědčit členy složek 

provádějící záchranářské a likvidační práce, a zda se dokážou vyrovnat s následky, jestliže se 

prokáže, že jejich rozhodnutí nebylo správné. Zúročení teoretických znalostí v praktickém 

využití je tím nejlepším využitím dosaženého vzdělání, které v případě řešení krizových 

situací zachraňuje zdraví a životy lidí a to je právě to o co se usiluje. 

V rámci seznámení se s materiály a podklady pro mou bakalářskou práci jsem zjistil, 

že povinnost zvyšovat si odbornost na základě zákona o úřednících platí pouze pro 

zaměstnance úřadů. Tato povinnost nevyplývá pro volené funkce starostů a místostarostů. 

Jejich postoj ke zvyšování si svých odborných znalostí pro výkon své funkce je individuální a 

navíc nemají povinnost za dobu trvání svého volebního období prokazovat, jakých školení, 

kurzů, instruktáží apod. se zúčastnili a co jim to přineslo pro výkon jejich funkce.  Pravomoc 

těchto volených funkcionářů je veliká a vzhledem k tomu se domnívám, že takto nastavený 

systém u volených funkcionářů není správný. Při zjišťování informací k zvyšování si 

odbornosti jsem zjistil, že nabídky na školení pro starosty pro výkon jejich funkce jsou 

nabízeny hlavně v roce, kdy probíhají komunální volby a následně na to volba starostů a 

místostarostů. V praxi dochází ke změně statutárního orgánu obce z různých důvodů i dříve 

než uběhne volební období. Nově zvolený starosta, který nahrazuje odstupujícího starostu má 

tak menší možnost zúčastnit se zmíněných kurzů, protože jsou mimo volební rok méně 

nabízeny. 

Do budoucna bych navrhoval změnit individuální přístup ke zvyšování si odbornosti 

volených funkcionářů a to na povinnost se při nástupu do volené funkce účastnit zvyšování si 

odbornosti pro výkon své funkce hlavně v oblasti krizového řešení, protože při řešení vzniklé 

mimořádné události v jejich obci rozhodují při záchranných a likvidačních pracích o životě, 

zdraví a majetku obyvatel. Tuto povinnost bych zavedl v průběhu čtyřletého volebního 

období minimálně jedenkrát do roka zopakovat na doškolovacím kurzu a v rámci příprav 

cvičení integrovaného záchranného systému zahrnout do tohoto cvičení i činnost krizového 

štábu obce s rozšířenou působností, kde si své teoretické znalosti mohou prakticky prověřit. 

V současné době se tak nekoná a cvičení integrovaného záchranné systému probíhá převážně 

bez přítomnosti orgánů obce. 
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8. Použité zkratky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ČR  Česká republika 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

MSK  Moravskoslezský kraj 

PO Požární ochrana 

JPO Jednotky požární ochrany 

JSDHO Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

MOS Mobilní operační středisko 

SaP Síly a prostředky 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

MÚ Městský úřad 

OPIS IZS Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému 

NVS Nástražný výbušný systém 
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