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1. Seznam použitých zkratek: 

 

AČR Armáda České republiky 

PČR Policie České republiky 

BRS Bezpečnostní rada státu 

CO ČR Civilní obrana České republiky 

ČNB Česká národní banka 

EU Evropská unie 

FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství 

HOPKS hospodářská opatření pro krizové stavy 

HPKR Havarijní plánování a krizové řízení 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IKM Institut krizového managementu 

IOOLB Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

IVS Institut pro veřejnou správu Praha 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JČU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

JSVV – SSRN jednotný systém varování a vyrozumění, systém selektivního rádiového 

návěštění 

KOPIS krajské operační informační středisko 

KŘ krizové řízení 

KS krizová situace 

MěÚ městský úřad 

MO Ministerstvo obrany 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MU mimořádná událost 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)  

OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organizace pro 

zákaz  chemických zbraní) 
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ORP Obec s rozšířenou působností 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

UO Univerzita obrany Brno 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze 
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2. Úvod 

 

 Vzdělávání obecně je proces získávání a rozšiřování vědomostí. V oboru krizového 

managementu je tato činnost velice potřebná, jelikož zmíněná oblast vyžaduje nutnost 

působení odborníků se specializovanými znalostmi a vědomostmi, které jsou na neustálé 

aktuální úrovni. Obsah a kvalita vzdělávání ovlivňuje zároveň kvalitu činnosti osob, pro které 

je vzdělání určeno. Člověk jako klíčový prvek fungování organizace následně určuje kvalitou 

své činnosti efektivnost celku. Účast ve vzdělávání se týká osob dotčených krizovým řízením 

– ať se již jedná o oblast státní správy, územní samosprávy nebo osob, které působí ve 

služebním poměru k České republice. V případě některých cílových skupin je zvyšování 

kvalifikace podmínkou k trvání pracovního nebo služebního poměru. Uplatnění nabytých 

znalostí je využíváno nejen při rozhodovacích činnostech, které přicházejí ke slovu za 

krizového stavu nebo po vzniku mimořádné události a vyžadují jak věcnou erudovanost, tak i 

určité manažerské předpoklady, ale i za běžného stavu, kdy dochází k plánování a přípravě na 

vznik MU. Předpokladem k efektivnímu a účinnému vzdělávání je vytvoření systematického 

přístupu, analýza vzdělávacích potřeb, stanovení cílů vzdělávání a rozpracování do 

obsahových požadavků. V minulosti nebyl na systematičnost ve vzdělávání kladen důraz, 

rovněž nebyl ve většině případů uplatňován požadavek na speciální vzdělání. Toto se změnilo 

v letech 2001 - 2002, kdy byly přijaty zákony upravující službu státních zaměstnanců, 

pracovní poměr úředníků samosprávných celků a usnesení vlády týkající se způsobu přípravy 

zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády ČR. Od tohoto okamžiku vznikal 

postupně tlak na modernizaci a profesionalizaci veřejné správy. 

 

 V České republice byl systém vzdělávání v KŘ poprvé popsán v roce 2001, kdy 

vznikla nutnost vytvořit v této oblasti systematičnost. Důvodů bylo několik – jednak 

postavení České republiky jako členského státu NATO, nadcházející vstup ČR do Evropské 

unie a také reforma veřejné správy. Přepracování Koncepce proběhlo v listopadu 2004, po 

přijetí ČR do EU a realizaci reformy veřejné správy. Tato nová Koncepce řeší přípravu osob 

v předmětné oblasti, stanovuje cílové skupiny, formu a doporučený obsah studijních 

programů včetně podmínek pro získání, prohlubování a zvyšování kvalifikace. Mimo 

uvedenou Koncepci je rámec vzdělávání určen právními předpisy a dokumenty řešící zejména 

problematiku: [32] 
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 národního programu rozvoje vzdělávání – v ČR se jedná o tzv. Bílou knihu, která 

obsahuje vládní strategii v oblasti vzdělávání. Tato strategie je odrazem 

celospolečenských zájmů a jejím úkolem je sloužit jako konkrétní k práci škol. 

 krizového řízení, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, obrany státu, vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku, IZS a HOPKS  

 právní normy a další interní akty upravující přípravu a vzdělávání, státních 

zaměstnanců, zaměstnanců ve správních úřadech a úředníků samosprávných celků: 

- Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a 

o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních 

úřadech, v aktuálním znění (tzv. služební zákon);  

- Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, v aktuálním znění;  

- Usnesení vlády č. 1028/2001, o Pravidlech, kterými se stanoví způsob přípravy 

zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády ČR.  

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, v aktuálním znění;  

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 

v aktuálním znění;  

- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o 

změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění;  

 

 

 Plnění cílů dle Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení prošlo v roce 2007 

zhodnocením, jehož závěrem bylo zejména kladné ohodnocení vytvoření tzv. Společného 

minima pro potřeby vzdělávání odborníků v dané oblasti pro studium v bakalářských oborech 

na vysokých školách, které dává možnost všem vysokým školám akreditovat vlastní studijní 

programy, jejichž základem je společné vzdělávací minimum z oblasti bezpečnosti. K dalšímu 

zhodnocení účinnosti systému došlo v roce 2011. Toto zhodnocení řeší aktualizaci 

vzdělávacích modulů a kladně hodnotí rozvoj intenzivní spolupráce s vysokými školami. 

K následnému zhodnocení by mělo dojít v roce 2015. 
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3. Rešerše 

 Cílem této bakalářské práce je zmapovat systém vzdělávání v krizovém managementu 

v České republice, získat ucelený přehled, u vybraných institucí provést srovnání nabízených 

vzdělávacích programů a kurzů a celý tento systém zhodnotit. 

 V České republice je výchozím dokumentem pro určení podmínek vzdělávání 

v oblasti krizového managementu Koncepce vzdělávání v krizovém řízení, kterou schválila 

Bezpečnostní rada státu. Od roku 2001, kdy vešla v platnost její první verze, byl tento 

dokument jedenkrát kompletně přepracován (rok 2004) a v následujících sedmi letech došlo 

dvakrát k jeho zhodnocení a aktualizaci (rok 2007 a 2011). Jmenované dokumenty (Koncepce 

z roku 2004 a její dvě hodnotící zprávy) jsem použila jako rámcové zdroje pro tuto 

bakalářskou práci [32 – 34].  

 Co se týče základního vymezení okruhu poskytovatelů vzdělávání v krizovém 

managementu, v současné době jsou jimi vysoké a vyšší odborné školy s akreditovanými 

vzdělávacími programy, odborné orgány a pracoviště zřízená Ministerstvem vnitra a 

soukromé organizace, která disponují akreditací Ministerstva vnitra. Tato práce se detailněji 

zabývá především vysokými školami a státními organizacemi v působnosti MV (Institut pro 

veřejnou správu Praha, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč).  

 Pro obšírnější popis pěti cílových skupin vzdělávání, které jsou stanoveny Koncepcí, 

bylo použito jednak právních předpisů, (především v případě cílové skupiny úředníků a 

státních zaměstnanců - zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, 

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů a nařízení a usnesení vlády ČR č. 1028/2001, o Pravidlech, kterými se stanoví způsob 

přípravy zaměstnanců ve správních úřadech a v Úřadu vlády), jednak jsem čerpala 

z internetových stránek institucí, pod které spadají ostatní cílové skupiny (příslušníci HZS 

ČR, PČR, AČR a ostatních bezpečnostních sborů, volení funkcionáři) [19, 21].  Pro úvodní 

část této práce, která se zabývá definicí krizového managementu, mi byly oporou především 

odborné publikace M. Šenovského a V. Adamce „Základy krizového managementu“ a 

„Právní rámec krizového managementu“ [1, 3] a M. Smetany „Havarijní plánování: varování, 

evakuace, poplachové plány, povodňové plány“ [2].  
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4. Krizový management 

 

 Termín „management“ má kořeny v latinském jazyce, konkrétně ve slovu manus, což 

znamená ruka. Tohoto označení se užívalo v souvislosti s ručním ovládáním koní, jedná se 

tedy o umění řízení či působení na určitou soustavu. Management obecně lze definovat jako 

určitý proces, ve kterém se efektivní činností lidí dosahuje naplnění plánovaných cílů nebo 

určitého požadovaného stupně úspěšnosti při plnění stanovených úkolů. Podstatou klasického 

přístupu k managementu je snaha vytvářet určité uspořádání posloupnosti jednotlivých 

činností tak, aby docházelo k využívání prostředků, sil a materiálu v určitém časovém období 

bez prostojů a časových ztrát. [2, 5] 

 

4.1 Definice krizového managementu 

Z hlediska právních předpisů je krizové řízení definováno jako „souhrn řídících činností 

orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a 

plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou 

na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury“. [7] 

 

 Krizovým managementem se obecně rozumí metodologie řízení, která klade důraz na 

dosažení efektivnosti v oblasti ochrany lidského společenství a materiálních hodnot před 

účinky MU/KS (zamezení krize), v průběhu jejich zvládání (zdolávání krize) a při obnově 

rovnovážného stavu v systému. Může být chápán také jako „hierarchizovaný a funkčně 

propojený systém věcně příslušných orgánů, jejich kompetencí, vztahů a vazeb a jimi 

realizovaný ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení, metod a opatření, které 

užívají ke zvládnutí specifických činností.“ V neposlední řadě je krizový management 

charakterizován jako „komplex opatření a úkolů, které plní veřejná správa (veřejné instituce) 

spolu s dalšími organizacemi při náhlých situacích ohrožení pro zajištění ochrany a 

bezpečnosti obyvatelstva“. [1] 
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4.2 Oblasti dotčené krizovým managementem 

 Z výše uvedeného je možno odvodit, jakých oblastí se krizový management týká, 

respektive v čem spočívá základní činností dotčených osob. Základní rozdělení krizového 

managementu je na období před vznikem MU/KS (krizové plánování) a vlastní zvládnutí 

situace po vzniku MU/KS – krizové řízení. Krizovým plánováním se rozumí zpracování 

havarijních, poplachových a dalších plánů včetně metodik plánů činností na základě analýzy a 

vyhodnocení rizik vzniku možné MU, příprava osob, techniky a materiálu pro zvládání MU, 

zabezpečení informačního, varovacího a monitorovacího systému, příprava hospodářských 

opatření pro krizové stavy apod. Účelem krizového řízení je aktivace sil a prostředků (IZS 

v potřebném rozsahu), v případě nutnosti vyhlášení krizového stavu, organizace specifických 

činností dle potřeby (evakuace, záchranné a likvidační práce, vyhlášení hospodářských 

opatření pro krizové stavy). [6] 

 

 Podle § 12 zákona č. 2/1969 Sb. v aktuálním znění, tzv. kompetenčního zákona, je 

„ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména krizové řízení, civilní nouzové 

plánování, ochranu obyvatelstva a IZS Ministerstvo vnitra“. [8] 
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5. Vzdělávání v krizovém managementu v České republice 

 

Vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení je v návaznosti na 

reformu veřejné správy a vstup České republiky do Evropské unie velmi důležitým krokem k 

zajištění podmínek pro řešení možných mimořádných událostí získáním odborných znalostí, 

technickou a technologickou připraveností na zvládání krizových situací a také tvorbou nebo 

aktualizací legislativy v souvislosti s harmonizací vzájemné spolupráce mezi zeměmi 

Evropské unie. [32] 

 

Získávání odborných znalostí o krizovém řízení je klíčovým faktorem pro vybudování 

akceschopné struktury KŘ na všech úrovních veřejné správy.   

 

5.1 O vzdělávání obecně 

Jak již napovídá význam latinského základu slova „vzdělání“ – educare, což znamená 

vedení ven či vedení vpřed, vzdělávání má za účel cestou rozšíření horizontu vědění 

(jednotlivců) posouvat vpřed organizaci (celek). O procesu v efektivním slova smyslu je 

možno hovořit, pokud je napomáháno celku k dosažení těchto cílů:  

 zabezpečení odbornosti, kvalifikovanosti a profesionálního růstu pracovníků v dotčené 

oblasti 

 poskytování trvale kvalitní služby (výsledků práce), popřípadě zvyšování jejich 

kvality 

 zvýšení výkonnosti a efektivnosti fungování organizací 

 

Vzhledem k rozdílným funkcím a tím pádem i potřebám organizací (potažmo cílových 

skupin vzdělávání v KM) je potřeba přistupovat k vymezení a plánování vzdělání 

individuálním způsobem. Základním krokem k zajištění účinného vzdělávacího procesu jsou 

následující čtyři činnosti: [4] 

 Identifikace potřeby vzdělávání pracovníků (fáze, kde je možno určit oblasti, 

popřípadě mezery, v kterých je potřeba vzdělání zajistit, aby bylo dosaženo 

požadované profesní odbornosti a kompetentnosti) 
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 Plánování vzdělávací aktivity – zaměření se na cílové skupiny/osoby, obsah 

vzdělávání, metody, kým bude vzdělávání zabezpečeno, časový horizont, místo 

realizace, rozpočet a jakým způsobem bude hodnocena účinnost   

 Realizace vzdělávacího procesu – vyjednání podmínek, zajištění administrativní a 

jiné agendy, související s organizací vzdělávací akce 

 Vyhodnocování výsledků vzdělávání a účinnosti vzdělávacích programů 

 

Vymezení těchto stěžejních úkonů je nazýváno systematickým vzdělávacím cyklem. 

Tento cyklus je zjednodušeným modelem i pro fungování procesu vzdělávání v KM. [4] 

 

 
 

Obr. č. 1: Grafické znázornění systematického vzdělávacího cyklu [4, upraveno autorkou] 

 

5.2 Systém vzdělávání v krizovém managementu v ČR 

V současné době je v České republice systém vzdělávání určen Koncepcí vzdělávání 

v oblasti krizového řízení (dále jen „Koncepce“), kterou schválila Bezpečnostní rada státu dne 

16. listopadu 2004 (tato verze nahradila Koncepci přijatou v roce 2001). Za realizaci 

koncepce je zodpovědné Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem obrany a Správou 

státních hmotných rezerv. Od roku 2001 tvoří zástupci těchto tří institucí mezirezortní 

Identifikace 
potřeby vzdělávání 

pracovníků 

Plánování 
vzdělávání 

Realizace 
vzdělávacího 

procesu 

Vyhodnocování 
vzdělávacího 

programu 
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pracovní skupinu, která je zodpovědná za koordinaci procesů souvisejících se vzděláváním 

v krizovém řízení. V roce 2003 byla mezirezortní pracovní skupina rozšířena o zástupce 

Ministerstva zdravotnictví.   

 

Systém přípravy osob dotčených oblastí krizového řízení se dle Koncepce člení na dvě 

úrovně: [32] 

 získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského 

vzdělávání 

Touto cestou se uskutečňuje získávání kvalifikace a v určitých případech také její 

prohlubování. Je realizováno v rámci akreditovaných vzdělávacích a studijních 

programů vytvářených vyššími odbornými školami a vysokými školami, a 

akreditovanými MŠMT. 

 další profesní vzdělávání, které je určeno pro cílové skupiny pracovníků se 

zaměřením na:  

 prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti v oblasti 

krizového řízení, její udržování a pravidelnou aktualizaci odborných znalostí 

včetně získávání a prodlužování odborné způsobilosti opravňující k výkonu 

určených činností;  

 doplnění potřebných znalostí z oblasti krizového řízení pro konkrétní funkce nebo 

činnosti, jejich udržování a pravidelnou aktualizaci. 

 

Kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních Ministerstva vnitra jsou zajištěny 

Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, školicími středisky CO ČR, 

akreditovanými vzdělávacími institucemi a Institutem pro veřejnou správu Praha. 

 

Pro větší provázanost vzdělávání na vysokých školách jsou zpracovány sjednocené 

požadavky v tzv. Společném minimu, které bylo schválené usnesením BRS dne 3. 

července 2007. Pomocí tohoto minima mají vysoké školy možnost akreditovat vlastní 

studijní programy v oblasti bezpečnosti. Okruhy minimálních obsahových standardů pro 

bakalářské studium jsou následující: [33] 
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- krizový management 

- analýza rizik 

- bezpečnostní politika a prevence kriminality 

- ochrana obyvatelstva 

- ekonomika krizových situací 

- aplikovaná informatika 

- veřejné právo a související právní předpisy 

- anglický jazyk  

 

Další oblasti mohou být doplněny podle specializace a zaměření jednotlivých vysokých 

škol. V současné době existuje v ČR 16 vysokých škol, které nabízejí akreditované studijní 

programy z oblasti krizového managementu. Podrobnějším rozpisem škol a porovnáním 

nabízených studijních programů a oborů se bude tato práce zabývat v kapitole 5. 

 

Za posouzení vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci je zodpovědná 

pracovní skupina akreditační komise Ministerstva vnitra. Do ní jsou zařazeni členové 

mezirezortní pracovní skupiny zřízené v rámci Výboru pro civilní a nouzové plánování. 

V případě jednání o akreditaci vzdělávacích programů s bezpečnostní tématikou je 

k posouzení přizván externí člen pracovní skupiny. V současné době předsedá jedenáctičlenné 

stálé pracovní skupině akreditační komise prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., který působí ve 

své funkci od roku 2006. Kromě zástupců z univerzitní půdy je členem komise i ředitel 

Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Seznam členů akreditační komise je součástí 

příloh této bakalářské práce.  

 

Odborným garantem kurzů a seminářů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou 

správu Praha (dále jen IVS Praha) a dalšími dotčenými orgány (Ministerstvem obrany, 

Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, 

Ministerstvem zdravotnictví, Správou státních hmotných rezerv) se podílí na přípravě 

vzdělávacích programů, učebních textů, poskytují lektory, případně zkušební komisaře. 
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Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), „jako ústřední orgán státní správy, 

organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních 

úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na 

přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy a odborné vzdělávání 

řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, představitelů hospodářské 

sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných pracovníků ochraňovatelů 

státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících fyzických osob“. [17] 

 

5.3 Cílové skupiny a formy vzdělávání: 

5.3.1 Úředníci územních samosprávných celků  

Jejich odborná způsobilost je určena podle pracovního zařazení dle právního předpisu. 

[9] Tato skupina zahrnuje vedoucí úřadů, vedoucí úředníky a úředníky „specialisty“ v oblasti 

krizového řízení. Vzdělávání je realizováno především v Institutu pro veřejnou správu Praha, 

ve školicím středisku Benešov, popřípadě i v dalších vzdělávacích zařízeních, akreditovaných 

Ministerstvem vnitra, z nichž lze uvést: 

- Agentura SVS, a.s. Brno 

- F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. Ostrava 

- Nehybová Jirina, Regionpartner, Brno 

- PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Zlín 

- Institut krizového managementu VŠE v Praze 

 

Hlavním cílem kurzů je zajištění získání úvodních znalostí, jejich další prohlubování, 

průběžné ověřování zvláštní odborné způsobilosti a seznámení s případnými novelami 

stěžejních právních předpisů (např. novela krizového zákona v roce 2011 a nové nařízení 

vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury).  

Územně samosprávný celek (respektive vedoucí příslušného úřadu ve spolupráci 

s personalistou) je povinen vypracovat pro každého úředníka individuální plán vzdělávání, 

který slouží jako časový rozvrh k prohlubování kvalifikace. Jedenkrát za 3 roky dochází k 

jeho zhodnocení a aktualizaci. 
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Vzdělávání se dělí na následující stupně: 

 

1) vstupní vzdělávání: 

 úvodní: zahrnuje základní obecné znalosti z organizace, fungování a činnosti veřejné 

správy a územního samosprávního celku, seznámení se s povinnostmi zaměstnanců 

v době krizového řízení, základy veřejného práva, veřejných financí, evropského 

správního práva, práv a povinností a pravidel etiky úředníka, základní znalosti 

z oblasti informačních technologií a další dovednosti vztahující se ke konkrétnímu 

pracovnímu zařazení. O konkrétním obsahu rozhoduje vedoucí správního úřadu, 

zajištění je v kompetenci správního úřadu. Povinností úředníka je ukončit vstupní 

vzdělávání do 3 měsíců od vzniku pracovního poměru 

 následné: absolvuje se po ukončení vstupního vzdělávání, povinnost ukončení je do 

12 měsíců od vzniku pracovního poměru 

 

2) průběžné vzdělávání, které je zajišťované formou kurzů, slouží k prohlubování a 

aktualizaci znalostí potřebných pro výkon povolání, zahrnuje manažerské, jazykové 

vzdělávání a vzdělávání v dalších oblastech. Úředník je povinen se vzdělání zúčastnit, o jeho 

účasti rozhoduje vedoucí správního úřadu. 

[9] 

 

Samostatnou oblastí ve vzdělávání je ověřování zvláštní odborné způsobilosti 

k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem (týká se úředníků 

„specialistů“). Toto ověření je realizováno zkouškou z obecné a zvláštní části před tříčlennou 

zkušební komisí, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušnými 

ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady.  

 

Od 1. května 2010 došlo z rozhodnutí Ministerstva vnitra k přesunu vybraných agend 

z Institutu pro státní správu, od tohoto data je vzdělávání úředníků samosprávných celků v 

kompetenci Institutu pro veřejnou správu Praha. 

 

Ministerstvo zdravotnictví má ve své zodpovědnosti zajištění kurzů a seminářů pro 

pracovníky útvarů zdravotnictví krajských úřadů.  
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Pro tajemníky bezpečnostních rad ORP a územně příslušného velitele stanice HZS 

kraje je další možnost vzdělávání formou kurzů pořádaných v Institutu ochrany obyvatelstva 

Lázně Bohdaneč. Další formou vzdělávání je pořádání jednorázových seminářů 

organizovaných MV-GŘ HZS ČR, popřípadě zahraničními subjekty zabývajícími se ochranou 

obyvatelstva. 

 

K poskytování seminářů a kurzů k prohlubování kvalifikace této cílové skupiny jsou 

oprávněny instituce na základě těchto podmínek: [9] 

- fyzická nebo právnická osoba je držitelem oprávnění ke vzdělávací činnosti podle 

zvláštního předpisu a je akreditována Ministerstvem vnitra podle §30 z. č. 312/2002 

Sb.  

- územnímu samosprávnímu celku byla udělena akreditace podle §30 z. č. 312/2002 Sb.  

- jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou Ministerstvem vnitra 

 

Odpovědnost za zpracování vzdělávacího programu je v kompetenci Ministerstva vnitra 

ve spolupráci s orgány územně samosprávných celků a ostatními zainteresovanými ústředními 

správními úřady. 

 

5.3.2 Státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech  

Standardizované vzdělávání této skupiny v oblasti krizového řízení řeší ministerstva 

nebo ostatní správní úřady v rámci své působnosti nebo cestou krajských úřadů ve spolupráci 

s akreditovanými vzdělávacími institucemi. Konkrétní osoby této cílové skupiny jsou členové 

středního a vrcholového managementu, specialisté v oblasti krizového řízení, státní 

zaměstnanci ve služebních úřadech. 

 

Formy vzdělávání určené pro tuto cílovou skupinu jsou následující: 

 kurzy organizované a zabezpečované Správou státních hmotných rezerv u Institutu 

krizového managementu při Vysoké škole ekonomické (dále VŠE-IKM) tematicky 

zaměřené na hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení 

 semináře pro pracovníky v oblasti krizového řízení v působnosti rezortu zdravotnictví 

pořádané Ministerstvem zdravotnictví, cílovou skupinou jsou jmenovitě pracovníci 

krajských hygienických stanic a fakultních nemocnic   
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 kurzy a semináře organizované Institutem pro veřejnou správu Praha 

 

5.3.3 Osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro 

ozbrojené síly a bezpečnostní sbory (např. HZS ČR, AČR, PČR atd.)  

Za vzdělávání osob této cílové skupiny jsou zodpovědné příslušné úřady nebo složky. 

Jako základní předpoklad výkonu služby v bezpečnostních sborech je vykonání zákonem 

stanovené služební zkoušky. 

 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení stanovené koncepcí se v podmínkách HZS ČR 

realizuje v souladu příslušnými právními předpisy, kterými jsou, kromě tzv. krizové 

legislativy, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 238/2000 

Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. 

 

Toto vzdělávání probíhá: 

 pro nové příslušníky formou jednotlivých modulů vstupní přípravy, kterou musí 

absolvovat každý příslušník HZS ČR po nástupu do služebního poměru. Moduly 

jsou rozděleny do čtyř stupňů I - IV (úvodní, obecný, profilační modul a praxe), 

cílem absolvování této přípravy je rozvoj ve třech rovinách kompetencí příslušníka 

HZS ČR – a to kompetence občanské, osobnostní a pracovní.  

 v rámci přípravy na služební zkoušku, kterou příslušníci absolvují do tří let od 

přijetí do služebního poměru, 

 v rámci odborné přípravy formou specializačních kurzů v závislosti na 

služebním zařazení, 

 pro střední a vyšší management jsou pravidelně organizována instrukčně 

metodická zaměstnání (IMZ), která jsou věnována aktuálním problémům a 

informacím a prohlubování odborných znalostí v dané problematice. 

 

Tato odborná příprava je realizována ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR. Další 

prohlubování takto získaných znalostí probíhá na seminářích pořádaných MV-GŘ HZS ČR ve 

spolupráci s dotčenými ministerstvy a vybranými vysokými školami.  

[19, 20] 
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Vzdělávání v krizovém řízení u Policie ČR je stanoveno zákonem č. 273/2008 Sb. o Policii 

České republiky a je realizováno ve čtyřech rovinách: 

 pro nové příslušníky formou vzdělávacího bloku v základní odborné přípravě 

věnovaného problematice krizového řízení, který musí absolvovat každý příslušník 

Policie ČR bezprostředně po přijetí do služebního poměru a dále v rámci přípravy na 

služební zkoušku, kterou příslušník absolvuje po třech letech od přijetí do služebního 

poměru, 

 pro příslušníky, kteří vstoupili do služebního poměru před rokem 2008, je 

především určena plošná činnost školitelů IZS a krizového řízení působících v rámci 

jednotlivých útvarů, 

 pro specialisty krizového řízení formou obligatorních kurzu stanovených dalším 

odborným požadavkem ve smyslu §19 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sboru, zaměřených na oblasti připravenosti na provádění 

záchranných a likvidačních prací při mimořádné události nebo krizové situaci, 

zásadách havarijního a krizového plánování a o systému HOPKS, 

 pro střední a vyšší management Policie ČR prostřednictvím povinných a 

nabídkových specializačních kurzů.  

[21, 22] 

 

Organizace vzdělávání a odborná příprava příslušníků v oblasti krizového managementu 

je v kompetenci Oddělení krizového řízení (dále jen OKŘ), které spadá pod Odbor 

specializovaných činností Kanceláře policejního prezidenta. OKŘ se rovněž podílí na tvorbě 

vzdělávacích plánů a učebních materiálů. 

 

Pro příslušníky ozbrojených sil a občanské zaměstnance je určena odborná příprava, která 

je prováděna mimo jiné formou přednášek z problematiky krizového řízení. Pořadatelem je 

Ministerstvo obrany. 

 Pro vrcholový management MO jsou určeny kurzy organizované v rámci 

celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany v Brně (Kurz generálního štábu a Kurz vyšších 

důstojníků), které jsou zabezpečeny pedagogickým sborem UO Brno a externími pracovníky 

MO. [34] 
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5.3.4  Ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž 

pracovní náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování 

Do této skupiny jsou zařazeny například subjekty hospodářské mobilizace, 

zdravotnictví, významné subjekty v oblasti energetiky, chemického průmyslu, dopravy, spojů 

atd. 

Vzdělávání této cílové skupiny probíhá cestou institucí akreditovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví dle 

aktuální potřeby. Ministerstvo zdravotnictví pořádá ve spolupráci s Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů certifikované kurzy, které umožňují 

absolventům podílet se na plnění úkolů zdravotnického zařízení v oblasti prevence 

mimořádných událostí a připravenosti na krizové situace. Kurz je určen pro zdravotnické 

pracovníky a nelékaře na všech úrovních řízení. [32, 34] 

 

5.3.5 Volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělávání podle výše 

uvedených právních přepisů a vyžadující individuální přístupy.  

Jedná se zejména o členy Parlamentu ČR, Kanceláře prezidenta republiky, hejtmany 

krajů, primátory a starosty obcí, ČNB a funkcionáře uvedené v § 2 zákona č. 218/2002 Sb. 

[10]  

Organizace a zajištění vzdělávání pro tuto cílovou skupinu je v kompetenci HSZ ČR, 

který spolupracuje s orgány územní samosprávy. Cílem je seznámení se s přípravou na 

mimořádné události a krizové situace a postupy při jejich zdolávání. Školení probíhá 

zpravidla jednou za volební období, přičemž je rozděleno na vzdělávání starostů ORP a 

vzdělávání starostů ostatních obcí. V prvním případě je zajištění v kompetenci MV-GŘ HZS 

ČR ve spolupráci s dotčenými ministerstvy (obrany, zdravotnictví, financí, životního 

prostředí), Správou státních hmotných rezerv, Policejním prezidiem ČR. Zaměření vzdělávání 

starostů ORP je především na oblasti krizového řízení s důrazem na působnost a pravomoci 

orgánů obcí. Pro druhý případ je organizace v územní působnosti HZS jednotlivých krajů ve 

spolupráci s krajskými úřady, obecními úřady ORP, složkami IZS a dotčenými správními 

úřady na úrovni kraje. [32, 34] 

 

Mimo uvedené možnosti vzdělávání formou teoretické přípravy je pro orgány 

krizového řízení na ústřední úrovni zpracován „Plán cvičení orgánů krizového řízení – 
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upřesnění na léta 2012–2014“. Zpracovatelem je MV – GŘ HZS a další ústřední správní 

úřady. Tato praktická cvičení spočívají v simulaci mimořádné události nebo krizové situace, 

přičemž navozené podmínky mají za úkol procvičit a prověřit připravenost jednotlivých 

subjektů (složek IZS, činností orgánů státní správy a samosprávy) a zároveň ověřit aktuálnost 

krizových plánů a postupů.  

 

Pro každou cílovou skupinu byly zároveň vytvořeny vzdělávací texty s odpovídajícím 

obsahem. Texty jsou průběžně aktualizovány v souladu s platnými právními předpisy a 

prognózou rozvoje do budoucna. Obsahová náplň vzdělávacích programů je rozdělena do 

modulů s následující tematikou:  

A - průřez problematikou krizového řízení 

B -  úvod do problematiky krizového řízení 

C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích 

D - obrana státu 

E - ochrana obyvatelstva 

F - ochrana ekonomiky 

G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

H - hospodářská opatření pro krizové stavy 

I - integrovaný záchranný systém 

J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví 

 

5.4 Financování vzdělávání 

 Finanční náklady na vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 

se pokrývají z vyčleněných finančních prostředků na vzdělávání v rámci kapitol státního 

rozpočtu. [32] 

 Finanční náklady na vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se pokrývají 

ze schválených finančních prostředků na vzdělávání v rámci územních rozpočtů územních 

samosprávných celků. 

 U ostatních pracovníků je financování řešeno dle interních předpisů konkrétních 

institucí. 
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6. Vybrané vzdělávací instituce 

6.1 Institut pro veřejnou správu Praha 

IVS Praha zajišťuje školení pro územní samosprávné celky a pro zaměstnance 

ústředních správních úřadů. Výchozími předpisy jsou Usnesení vlády České republiky ze dne 

30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a 

Prováděcí metodiky k těmto Pravidlům. Vzdělávání je zajišťováno v následujících oblastech: 

 vstupní vzdělávání následné navazuje na vstupní vzdělávání úvodní (povinnost 

ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do tří měsíců od vzniku pracovního poměru). Účastníci 

kurzu se seznámí se základy právního systému ČR, procesech fungování státní správy, získá 

základní znalosti o Evropské unii a informace o technikách efektivní komunikace. Toto 

vzdělávání je realizováno v prezenční formě (pět jednodenních kurzů po osmi vyučovacích 

hodinách) i distanční formě (délka 6 týdnů).  

 manažerské vzdělávání je určeno pro vybrané zaměstnance a vedoucí správních 

úřadů, kteří si potřebují osvojit pro svoji náplň práce základní manažerské znalosti a 

dovednosti, kterými jsou především zásady pro řízení lidských zdrojů, schopnost řešení 

problémů, rozhodování, efektivní komunikace, schopnost motivovat, psychická odolnost atd. 

 vzdělávání v dalších oblastech je stanoveno vládou nebo správními úřady 

 vzdělávání lektorů je určeno pro lektory z řad zaměstnanců ministerstev a dalších 

správních úřadů, zahrnuje pedagogickou a sociální psychologii, základy pro vzdělávání 

dospělých a následný praktický výcvik. [23] 

 

6.2 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

Institut ochrany obyvatelstva (dříve Institut civilní ochrany) byl založen 1. listopadu 1991 z 

Výzkumného ústavu Civilní ochrany. V současné době působí jako odborný orgán 

Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Kromě vzdělávací, výcvikové a informační činnosti poskytuje rovněž konzultační, 

poradenskou a expertizní činnost orgánům a organizacím HZS ČR, ministerstvům, orgánům 

státní správy a samosprávy a právnickým a vybraným fyzickým osobám, jejichž činnost je 

důležitá pro zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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V oblasti výchovy a vzdělávání organizuje a realizuje kurzy základní, specializační, 

zdokonalovací, rekvalifikační a jazykové, kurzy odborné způsobilosti a odborné semináře pro 

pracovníky HZS ČR, orgány státní správy, veřejné správy a podnikatelské subjekty. Kurzy 

jsou pořádané rovněž formou e-learningu. Na základě akreditace Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR je Institut oprávněn vydávat příslušná celostátně platná osvědčení.  

 

6.2.1 Kurzy pro příslušníky HZS ČR 

V roce 2012 jsou pořádány kurzy určené příslušníkům HZS ČR, které jsou 

koncipovány jako teoretická příprava podpořená praktickými cvičeními. Jsou jimi kurzy pro 

získání odborné způsobilosti, které zahrnují vstupní přípravu příslušníků se zaměřením na 

ochranu obyvatelstva, krizového plánování a civilní nouzové připravenosti, a to jak 

v kontextu České republiky (součástí je i seznámení se s orgány státní správy a samosprávy), 

tak i v evropském a celosvětovém měřítku (EU, NATO).  Dále se jedná o kurzy, které slouží 

k doplnění odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, podnikových HZS a jednotek SDH, 

kteří působí na stanicích určených k likvidaci havárií nebezpečných látek s rizikem vystavení 

se zdroji ionizujícího záření. Účelem kurzu je prohloubení znalostí zásady radiační ochrany 

osob, organizace v místě zásahu, zásady dekontaminace a také osvojení práce s dozimetrem.  

Pro příslušníky vybraných jednotek požární ochrany jsou určeny kurzy týkající se 

oblasti zásahu v případě ohrožení nebezpečnými chemickými látkami. V roce 2012 je tento 

kurz určen výhradně pro příslušníky HZS Pardubického a Královéhradeckého kraje. Dalším 

stupněm kurzů jsou kurzy specializační se zaměřením na oblast varování a vyrozumění, 

cílovou skupinou jsou pracovníci dotčení systémem JSVV – SSRN, databázoví správci a 

běžní uživatelé zadávacích terminálů.  

Další cílovou skupinou jsou příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR na stupni GŘ 

HZS ČR, HZS krajů a územních odborů HZS krajů. Pro tyto je určen kurz Práce 

s videokamerou při dokumentaci krizových stavů a Kurz režie, ozvučení a střihu filmu. 

 

6.2.2 Kurzy pro ostatní cílové skupiny 

Institut nabízí zároveň odbornou přípravu pro členy krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností, konkrétně pro tajemníky krizových štábů ORP, pracovníky krizového řízení MěÚ 

ORP a příslušníky HZS ČR pracujících v komisích krizových štábů. Účastníci jsou proškolení 

na obecné kompetence při zdolávání mimořádných událostí, zvláštní pozornost je věnována 
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problematice protipovodňové ochrany. Co se týče okruhu varování a tísňového informování 

obyvatelstva, nabízí Institut kurz pro orgány obcí s obsahem základního seznámení se se 

souvisejícími právními předpisy, infrastrukturou, základními činnostmi a koncovými prvky 

varování a vyrozumění. 

 

Pro 1. pololetí roku 2012 jsou v nabídce kurzy anglického jazyka, které jsou 

koncipovány jako přípravné soustředění k závěrečným zkouškám. 

Veškeré kurzy se konají v areálu IOOLB. [24] 

 

6.3 Vysoká škola ekonomická – Institut krizového managementu 

Institut krizového managementu při Vysoké škole ekonomické v Praze působí jako 

pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště od roku 1992. V rámci celoživotního vzdělávání 

zajišťuje obecné vzdělání v teoretických základech krizového managementu, specializované 

vzdělávání se týká průběžného vzdělávání státních zaměstnanců ve správních úřadech, 

vedoucích úředníků a úředníků územně samosprávných celků dotčených systémem HOPKS. 

Kurzy jsou pořádané na základě smlouvy mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze a 

Správou státních hmotných rezerv. Podmínkou pro účast v kurzu je souhlas zaměstnavatele. 

[23] 

 

6.3.1 Průběžné vzdělávání specializační  

Tato forma je realizována pětidenními prezenčními kurzy v celkovém počtu 36 

vyučovacích hodin. Kurz slouží jako základní získání znalostí v předmětné oblasti. Účastníci 

jsou seznámeni s právními předpisy souvisejícími se systémem HOPKS, vazbou na krizový 

management (krizové plánování a řízení), systémem vyžadování věcných zdrojů (státní 

hmotné rezervy, regulační opatření), zejména jejich aplikace v praktických případech. 

Součástí kurzu je i seznámení se s činnostmi IZS a specifiky fungování za krizového stavu 

včetně zásad krizové komunikace. 

V roce 2011 byl v rámci specializačního vzdělávání otevřen samostatný kurz 

Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, pro rok 2012 je 

příprava a realizace regulačních opatření zařazena jako součást kurzu s názvem Hospodářská 

opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení. 



22 

 

 

6.3.2 Průběžné vzdělání aktualizační 

Hlavní náplní kurzu jsou aktuální otázky HOPKS v systému krizového řízení. 

Vzhledem k obsahovému zaměření, které se zabývá především novelami souvisejících 

právních předpisů, změnami v základních dokumentech, o které se systém HOPKS opírá a 

také perspektivou rozvoje do budoucna, je vhodné navázat na výše popsaný kurz k získání 

základní znalostí. Osnova kurzu zahrnuje i seznámení s aktuální problematikou HOPKS a 

krizového managementu v oblastech obranného, havarijního a civilního nouzového plánování, 

krizového řízení, dopravy, zemědělství, zdravotnictví a průmyslu a obchodu a možnosti 

financování řešení krizových situací. Doba trvání kurzu je rovněž 5 dnů / 36 vyučovacích 

hodin. 

 

6.3.3 Průběžné vzdělání prohlubující 

Cílovou skupinou pro prohlubující vzdělávání jsou mimo skupinu uvedenou v prvním 

odstavci této kapitoly zároveň i důležité subjekty hospodářské mobilizace. Vzhledem 

k širšímu záběru problematiky je kurz rozdělen do šesti třídenních soustředění v celkovém 

počtu 300 vyučovacích hodin. Témata přednášek zahrnují obecný management, specifika 

v krizovém řízení a jeho kontext v mezinárodních vztazích, ekonomické aspekty ve vztahu 

k bezpečnosti ČR (zdroje financování, veřejné finance a rozpočtová pravidla), kritickou 

infrastrukturu, využití informačních technologií a systémů a také metody krizové komunikace 

(např. prezentace krizové situace médiím, jednání krizového manažera s ostatními aktéry 

krizové situace). 

 

 V době psaní této bakalářské práce není kurz průběžného vzdělávání pro rok 2012 

otevřen (stav k březnu 2012).  

 

 Veškeré kurzy probíhají v Praze. Dokladem o absolvování kurzů je osvědčení VŠE, 

pro prohlubující vzdělání je podmínkou k získání osvědčení obhajoba závěrečné práce. 
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6.4 Vysoké učení technické Brno – Chemická fakulta 

Fakulta chemická VUT v Brně zahájila svoji činnost v roce 1992. Kromě chemických 

oborů je ve studijním programu zařazen i program Ochrana obyvatelstva s tříletým 

bakalářským studijním oborem Krizové řízení a ochrana obyvatelstva (KROO). Od 

akademického roku 2011/2012 je specializace KROO zařazena jako samostatné zařazení 

oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Struktura studijního plánu je 

zaměřena především na chemickou a biologickou část, která se zabývá zejména 

nebezpečnými chemickými látkami, haváriemi a jejich prevencí a analýzou rizik ve vztahu ke 

krizovému plánování. Tematické okruhy, které doplňují základní chemické předměty 

vyučované v tomto oboru, jsou krizové plánování a krizové řízení, ochrana obyvatelstva, 

řešení mimořádných událostí, IZS, bezpečnostní inženýrství, které má za úkol seznámení se 

s bezpečností a riziky v průmyslu, zemědělství, dopravě a ve službách a bezpečnostní a 

ochraně zdraví při práci. [25] 

 

6.5 Univerzita obrany Brno 

 Tato státní škola vznikla v roce 2004 a navazuje na pedagogický potenciál tří bývalých 

vojenských vysokých škol – Vojenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozemního 

vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci 

Králové. Základní rozdělení studia na této univerzitě je na vojenské (pro armádní 

profesionály, příslušníky AČR) a civilní.  

 Univerzita nabízí celkem dva tříleté bakalářské obory pro vzdělávání v krizovém 

managementu. V rámci studijního programu Ekonomika a management se jedná o obor 

Bezpečnostní management, v rámci studijného programu Ochrana vojsk a obyvatelstva je to 

pak obor Ochrana obyvatelstva. Forma studia je pro civilní uchazeče jak prezenční, tak 

kombinovaná, pro uchazeče z řad AČR je tento program vzhledem k jeho povaze řešení 

nevojenských krizových situací pouze ve formě kombinované. [26]  
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6.6 Univerzita Palackého Olomouc - Fakulta tělesné kultury 

 Pod Fakultou tělesné kultury je nabízen tříletý bakalářský obor Ochrana obyvatelstva 

jako studium prezenční i kombinované. Studijní plán tohoto oboru kombinuje předměty 

z oblasti tělesné výchovy a ochrany obyvatelstva, které zahrnují základní principy ochrany 

obyvatelstva, klasifikaci mimořádných událostí, jednotky a činnosti IZS, analýzu rizik a 

základy manažerských dovedností. Absolventi nacházejí uplatnění jak v oblasti pedagogiky se 

zaměřením na tělesnou výchovu, tak i v sektoru veřejné správy. Tento obor nenabízí velkou 

kapacitu – počet přijatých studentů do prezenčního i kombinovaného studia nepřesahuje 45. 

[27] 

 

6.7 Jihočeská univerzita v ČB – Zdravotně sociální fakulta 

 Zdravotně sociální fakulta JČU nabízí v rámci akreditovaného studijního programu 

Ochrana obyvatelstva dva obory:  tříletý bakalářský obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením 

na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny a dvouletý magisterský 

navazující obor Civilní nouzová připravenost, oba v prezenční i kombinované formě.  [28] 

 

6.8 Univerzita Tomáše Bati Zlín- Fakulta logistiky a krizového řízení 

K 1. 9. 2009 vznikla pod touto univerzitou její nejmladší fakulta – Fakulta logistiky a 

krizového řízení. Co se týče tříletých bakalářských studijních programů, jedná se celkem o tři, 

z toho první dva jmenované je možno studovat pouze v prezenční formě.  

Studijní program Ochrana obyvatelstva nabízí prezenční studijní obor Ochrana 

obyvatelstva. Absolvent tohoto oboru je určen pro výkon funkcí na základní a střední úrovni 

veřejné správy a v oblasti bezpečnostního managementu.  

Pro akademický rok 2012/2013 je nově otevřen studijní program Bezpečnost 

společnosti, studijní obor Řízení environmentálních rizik. Tento obor klade velký důraz na 

jazykovou vybavenost (povinnost ukončit tři odborné předměty v anglickém jazyce). 

Důvodem je snaha o přípravu na uplatnění absolventa nejen v regionální a národní úrovni, ale 

i privátních firmách a nadnárodních institucích v evropském měřítku.  
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Posledním oborem je studijní obor Ovládání rizik, zařazený v akreditovaném studijním 

programu Procesní inženýrství. Obsah studijního plánu je zaměřen na základní ekonomické 

disciplíny, ekonomiku krizových situací, krizový management a bezpečnostní politiku státu. 

Jak již vyplývá z názvu studijního programu, hlavní důraz je kladen na znalost inženýrských 

procesů, kterých je využito při analýze rizik a modelování krizových scénářů. Tento jediný 

obor je možno studovat v prezenční i kombinované formě. 

[28] 

 

6.9 VŠB-TU Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Nejmladší fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vznikla roku 

2002. Nabízí čtyřleté bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium a studium 

doktorské. Studijní obory této fakulty jsou orientované výhradně na oblasti související 

s bezpečností, požární ochranou, havarijním plánováním a krizovým řízením a IZS. Na rozdíl 

od studijních programů předešlých fakult jsou studijní programy této fakulty komplexně 

zaměřené na bezpečnost, což z FBI činí jedinou fakultu svého druhu v České republice. 

Získání vzdělání v oblasti krizového řízení je náplní oboru nazvaného Havarijní plánování a 

krizové řízení, pod fakultou je zřízena Katedra ochrany obyvatelstva, která zabezpečuje 

pedagogickou činnost výše jmenovaného bakalářského oboru HPKR,  magisterského 

navazujícího Bezpečnostní plánování a doktorské studium Požární ochrana a bezpečnost 

průmyslu. Katedra rovněž spolupracuje na vzdělávání v rámci Univerzity 3. věku. Fakulta 

působí hlavním sídlem v Ostravě, konzultační střediska jsou v Příbrami, Mostě a Praze.  

 

6.10 Vyšší odborné školy 

6.10.1 Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií Plzeň 

Tato soukromá instituce byla založena roku 1992 jako střední zdravotnická škola, od roku 

1994 jsou k dispozici obory pro vyšší odborné studium. Roku 2009 byla zahájena výuka v 

tříletém oboru Bezpečnost obyvatelstva v denní i dálkové formě. [13] 
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6.10.2 Vyšší odborná škola živnostenská Přerov 

 Od roku 2007 nabízí tato VOŠ tříletý obor Bezpečnost práce a krizové řízení, který 

je možno studovat pouze v prezenční formě. V učebním plánu jsou zařazeny předměty, které 

nabízejí získání znalostí z oblasti IZS, ochrany člověka při mimořádných událostech, požární 

ochrany a BOZP. Absolvent tedy disponuje znalostmi, které mu umožňují koordinaci činností 

v prostředí IZS a je schopen zajišťovat úkoly související s BOZP. [14] 

 

6.10.3 TRIVIS - Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha  

 Společnost TRIVIS a.s. je zřizovatelem sítě veřejnoprávních středních škol po celé ČR 

(jedná se o 7 středních škol v těchto městech: Praha, Ústí nad Labem, Jihlava, Karlovy Vary, 

Vodňany, Třebechovice pod Orebem a Prostějov) a soukromé VOŠ v Praze, která nabízí 2 

studijní programy – Prevenci kriminality a Krizové řízení. Tento program je možno studovat 

v denní i dálkové formě, struktura předmětů zahrnuje oblasti požární ochrany a prevence, 

průmyslových havárií a živelních pohrom, BOZP, ochranu obyvatelstva, IZS a havarijní 

plánování a krizové řízení. [18] 

 

6.10.4 Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové 

V nabídce této školy je kombinované vzdělávání, a to tříletý obor Ochrana vojsk a 

obyvatelstva, který připravuje odborníky pro výkon činností v AČR a ve státní správě 

v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva při řešení krizových situacích a dalších funkcí 

souvisejících se službou v AČR. Absolventi jsou definování jako specialisté pro řízení 

ochrany obyvatelstva, škola odkazuje na jejich možné uplatnění dle nařízení vlády č. 

469/2002 Sb., katalog prací a kvalifikačních předpokladů ve znění pozdějších změn, které 

zahrnuje tyto funkce v AČR a státní správě: bezpečnostní referent veřejné (státní) správy, 

dopravní referent, řídící funkce (rotmistr, praporčík, důstojník), policejní inspektor (vojenská 

policie). Výuka je strukturována do oblastí společensko-vědních, všeobecné, státní a veřejné 

správy, mezinárodní vztahy a krizové řízení. Součástí je i odborná praxe. [31]  
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7. Školení starostů 

Jak již bylo zmíněno výše v odstavci c) kapitoly 3.3, školení pro starosty probíhá 

odděleně podle diverzifikace na ORP (v kompetenci MV – GŘ HZS ČR) a ostatní obce (v 

územní působnosti krajů) 1x za 4 roky v souladu s volebním obdobím. Důvodem pro toto 

rozdělení jsou odlišné povinnosti a pravomoci vztahující se ke krizovým situacím. [7] 

Obsah vzdělávacích bloků je zaměřen na působnost a pravomoci orgánů obcí a ORP, 

jedná se tedy především o seznámení se souvisejícími právními předpisy, které vymezují 

kompetence, práva a povinnosti jmenovaných subjektů. Mimo standardní tematické okruhy 

jako je zajišťování bezpečnosti a obrany ČR, systém HOPKS, ochrana obyvatelstva, krizové 

řízení, spolupráce s IZS, jsou starostové seznámeni s problematikou veřejného pořádku (právo 

shromažďovací), ochranou před povodněmi, krizovou komunikací (elektronický portál 

územních samospráv ePUSA, popř. KOPIS vlastních krajů) a systémem vyžadování a 

aktivace sil a prostředků AČR. Podrobnější rozpracování osnov je případně přizpůsobeno 

jednotlivým lokalitám dle konkrétních hrozících mimořádných událostí a místních specifik. 

Na internetových stránkách HZS ČR je k dispozici ke stažení Příručka pro starosty, kde jsou 

na třiceti stranách popsány hlavní okruhy související s řešením mimořádných událostí a 

krizových situací, ochranou před povodněmi a doporučené formy informování obyvatelstva. 

[32, 34] 
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8. Zhodnocení vzdělávání, pokrytí 

8.1 Vzdělávání úředníků 

Vstupní vzdělávání je zajišťováno kraji a dalšími vzdělávacími institucemi. Z výroční 

zprávy o vzdělávání úředníků vyplývá, že více než polovina krajů – (v roce 2010 se jednalo o 

8 krajů ze 14ti) – realizuje vstupní vzdělávání svými silami. [30] 

Na základě dostupných statistik z roku 2010 bylo při Institutu pro veřejnou správu 

Praha organizováno 376 kurzů, jichž se účastnilo celkem 5 929 posluchačů. Největší podíl 

měly kurzy Příprava pro ověření zvláštní odborné způsobilosti (58% posluchačů) a kurzy 

průběžného a prohlubujícího vzdělávání (34% posluchačů). Vzdělávací instituce akreditované 

Ministerstvem vnitra proškolily v rámci průběžného vzdělávání v roce 2010 celkem 43 987 

úředníků. Akreditované instituce, které proškolily největší počet účastníků, jsou uvedeny 

v následující v tabulce č. 1. [29] 

 

 

Tabulka č. 1. Instituce s akreditací MV s největším počtem proškolených účastníků [30] 

název vzdělávací instituce 

počet proškolených 

osob 

TSM, s.r.o., vzdělávací agentura 6 278 

ORKAM Plzeň, s.r.o. 4 339 

NOVEKO 96, s.r.o. 4 172 

RENTEL a.s. 4 166 

Ing. Radim Martynek 3 340 

 

 

Akreditace je udělována na základě podané žádosti Akreditační komisí Ministerstva 

vnitra na dobu tří let. Tabulka s grafem níže přibližuje počty a pokrytí akreditovaných 

vzdělávacích institucí v jednotlivých krajích. Jedná se o stav k 31. 12. 2011. [29] Seznam 

všech institucí s přidělenou akreditací je k dispozici na webových stránkách MV. 
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Tabulka č. 2: počty akreditovaných vzdělávacích institucí v jednotlivých krajích [29] 

Hl. m. Praha 113 

Jihočeský 9 

Jihomoravský 55 

Karlovarský 4 

Královéhradecký 5 

Liberecký 13 

Moravskoslezský 38 

Olomoucký 16 

Pardubický 9 

Plzeňský 12 

Středočeský 20 

Ústecký 9 

Vysočina 10 

Zlínský 14 

Celkový součet 327 

 

 

 

Graf č. 1: Pokrytí akreditovaných vzdělávacích institucí v jednotlivých krajích [29] 
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8.2 Školení starostů 

V březnu 2011 proběhly ve třech termínech jednodenní vzdělávací bloky pro ORP 

jednotlivých krajů v IOO Lázně Bohdaneč (pro kraje Pardubický, Královéhradecký a Kraj 

Vysočina), v IVS Praha (pro kraje Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský, 

Jihočeský a hl. m. Prahu) a ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR Brno (pro kraje 

Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský). Těchto bloků se zúčastnilo 174 

zástupců z celkového počtu 227 ORP, což je 79% (oproti roku 2007, kdy byla účast 61,6 %). 

Tabulka níže obsahuje statistiku účasti na vzdělávání starostů obcí v územní působnosti krajů, 

které se konalo v roce 2011. [34] 

 

 

Graf č. 2: Porovnání účasti obcí na školení starostů v letech 2007 a 2011. [34] 

 

Tabulka č. 3: Účast na vzdělávání starostů ostatních obcí v územní působnosti krajů [34] 

kraj 
počet 

obcí 

počet 

zúčastněných 

zástupců 

počet 

zúčastněných 

starostů 

počet 

zúčastněných 

zástupců (%) 

počet 

zúčastněných 

starostů (%) 

Praha 35 25 19 71 54 

Jihočeský 623 369 341 59 55 

Jihomoravský 682 499 409 73 60 

Karlovarský 132 76 72 58 55 

Královéhradecký 433 256 230 59 53 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

účast 2007

účast 2011



31 

 

Liberecký 215 184 167 86 78 

Moravskoslezský 301 242 221 80 73 

Olomoucký 386 322 277 83 72 

Pardubický 436 295 254 68 58 

Plzeňský 486 290 252 60 52 

Středočeský 1120 605 517 54 46 

Ústecký 340 158 125 46 37 

Vysočina 689 357 300 52 44 

Zlínský 305 145 143 48 47 

Celkem 6183 3823 3327 64 56 

 

 

8.3 Kurzy pořádané IOOLB 

Výroční zpráva Institutu za rok 2011 hodnotí pořádané kurzy v šesti oblastech. Na 

prvním místě je jmenován mezinárodní výcvikový kurz, který se pořádá opakovaně každý 

rok. Jedenáctý ročník kurzu OPCW, jehož se účastnilo 12 zemí z celého světa (Albánie, 

Alžírsko, Filipíny, Chile, Jordánsko, Maďarsko, Maroko, Peru, Srbsko, Tunisko, Turecko, 

Uganda), se konal za účasti 15 osob. Kvalifikačních, specializačních a zdokonalovacích 

kurzů, mezi které patří vstupní příprava příslušníků HZS ČR, požární prevence, SSRN a 

obsluha zadávacího terminálu, radiační ochrana, kurzy pro pracovníky chemických laboratoří, 

odborná příprava členů KŠ ORP  aj., se účastnilo v roce 2011 celkem 1 138 osob.  Celkový 

počet těchto kurzů byl 107, přičemž největší účast měl kurz SSRN a obsluha zadávacího 

terminálu všech úrovní pro běžné a privilegované uživatele – k získání oprávnění (účast 271 

osob při 42 kurzech).  

Dalším okruhem vzdělávacích aktivit jsou odborné přednášky, instrukčně metodická 

zaměstnání a jiné akce s aktivním podílem pracovníků Institutu. Jedná se o mimořádné 

přednášky pro posluchače vysokých a vyšších odborných škol (v roce 2011 například 

přednáška téma „Ochrana obyvatelstva“ pro VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové či 

přednáška o centrálním datovém skladu GIS pro VŠB – TUO), do tohoto kruhu spadá i 

příprava starostů obcí (v roce 2011 byla účast 65 osob).  
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Čtvrtým druhem jsou akce organizačně a materiálně zabezpečované Institutem. 

Vzhledem k četnosti různých akcí je jejich seznam zařazen jako příloha k této práci. Pro rok 

2011 se jednalo celkově o 27 přednášek, seminářů a školení, s celkovou účastí 476 osob.  

Předposlední skupinou jsou 2 kurzy určené příslušníkům HZS ČR a pracovníkům 

dotčených JSVV – SSRN, a to kurzy odborné způsobilosti pro první jmenovanou skupinu a 

kurzy k získání způsobilosti k obsluze systému varování a vyrozumění pro druhou cílovou 

skupinu. V uplynulém roce bylo organizováno celkem 11 kurzů odborné způsobilosti za 

účasti 148 příslušníků HZS ČR a 18 kurzů pro obsluhy zadávacích terminálů, osvědčení o 

odborné způsobilosti získalo 74 osob. 

Posledním jmenovaným okruhem vzdělávacích akcí jsou konference a semináře, které 

byly pořádané nebo spolupořádané Institutem. Za rok 2011 se jednalo o 7 akcí, jichž se 

účastnilo celkem 508 osob. 

[12] 

 

8.4 Souhrnný přehled vysokých škol poskytujících vzdělání v oblasti KM 

Tato kapitola je souhrnným zhodnocením pokrytí vysokých škol nabízejících 

vzdělávání v oblasti krizového managementu. Jak je vidět z tabulky č. 3 [11], nejčetnější 

zastoupení má studijní program či obor Ochrana obyvatelstva. Samotný předmět Ochrana 

obyvatelstva je rovněž jako základ ve velké míře součástí ostatních oborů. Častým jevem je 

kombinace oborů z oblasti krizového managementu s oborem jiným, příkladem je Chemická 

fakulta VUT Brno, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a 

Fakulta tělesné kultury Palackého univerzity Olomouc. Přestože se jedná v globále o odvětví 

oboru z hlediska akreditovaného vysokého školství velmi mladé, důsledkem stále měnících se 

okolností a vztahů (ať se již jedná o „vnitřní“ změny v České republice, jako jsou novely 

právních předpisů nebo vlivy „vnější“ -  které jsou ve velké míře provázané s prvně 

jmenovaným - například členství ČR v nadnárodních společenstvích) je dynamičnost rozvoje, 

o čemž svědčí vznik jmenovaných fakult po roce 1989 a současně zařazování těchto oborů do 

studijních plánů stále více vysokých škol.  
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Tabulka č. 3: Přehled vysokých škol [11] 

Vysoká škola 
Název studijního 

programu 

Název studijního 

oboru 

Typ 

SP 

Platnost 

akreditace 

Forma 

studia 

ČVUT v 

Praze 

Ochrana 

obyvatelstva 

Civilní nouzové 

plánování 
N 31. 5. 2015 P 

Plánování a řízení 

krizových situací 
B 31. 5. 2014 P 

JU v Českých 

Budějovicích 

Ochrana 

obyvatelstva 

Civilní nouzová 

připravenost 
N 31. 7. 2012 P, K 

Ochrana obyvatelstva 

se zaměřením na 

CBRNE 

B 30. 11. 2018 P, K 

PA ČR v 

Praze 

Bezpečnostně 

právní studia 

Bezpečnostní 

management a 

kriminalistika 

P 31. 5. 2013 P, K 

Bezpečnostně právní 

studia 
B 31. 5. 2014 P, K 

Bezpečnostně 

strategická studia 
N 30. 11. 2017 P 

Veřejná správa 

Bezpečnostní 

management ve 

veřejné správě 

B 1. 9. 2015 P, K 

N 1. 9. 2015 P, K 

RaVŠ Brno 
Ekonomika a 

insolvence 
Krizový management B 31. 7. 2013 P 

SU v Opavě Matematika 

Aplikovaná 

matematika pro 

řešení krizových 

situací 

B 31. 10. 2012 P 

 
1. 11. 2014 P 

SVŠES Praha 

Ochrana a 

bezpečnost 

organizace 

Bezpečnostní 

management 
B 30. 4. 2016 P, K 
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U Pardubice 
Ekonomika a 

management 

Management ochrany 

podniku a společnosti 
B 31. 5. 2019 P, K 

UJAK Praha 
Ekonomika a 

management 
Bezpečnostní studia B 31. 12. 2013 P, K 

UK v Praze Politologie Bezpečnostní studia N 15. 11. 2012 P 

UO v Brně 

Ekonomika a 

management 

Bezpečnostní 

management 
B 31. 7. 2018 P, K 

Ochrana vojsk a 

obyvatelstva 

Modelování a 

simulace procesů 

ochrany vojsk a 

obyvatelstva 

P 18. 1. 2014 P, K 

Ochrana obyvatelstva P 18.1.2014 P, K 

Zbraně hromadného 

ničení, škodliviny a 

ochrana proti nim 

P 18.1.2014 P, K 

UP v 

Olomouci 

Tělesná výchova 

a sport 
Ochrana obyvatelstva B 31.7.2013 P, K 

UTB ve Zlíně 

Inženýrská 

informatika 

Bezpečnostní 

technologie, systémy 

a management 

B 31.5.2016 P, K 

N 5.5.2015 K 

 
  P 

Ochrana 

obyvatelstva 
Ochrana obyvatelstva B 31.12.2013 P 

VŠB-TU 

Ostrava 

Požární ochrana a 

průmyslová 

bezpečnost 

Bezpečnostní 

inženýrství 

M 31.10.2014 P, K 

N 15.8.2012 P, K 

Bezpečnostní 

plánování 
N 1.11.2019 P, K 

Havarijní plánování a 

krizové řízení 
B 31.8.2016 P, K 

VŠERS Bezpečnostně Bezpečnostně právní B 20.7.2013 P, K 
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České 

Budějovice 

právní činnost činnost ve veřejné 

správě 

VŠKE Brno 
Bezpečnostně 

právní studia 

Bezpečnostně právní 

činnost ve veřejné 

správě 

B 1.3.2015 P 

VUT v Brně 
Ochrana 

obyvatelstva 

Krizové řízení a 

ochrana obyvatelstva 
B 31.7.2013 P, K 

 

P – prezenční forma studia 

K – kombinovaná forma studia 

B – bakalářský studijní program 

M – magisterský studijní program 

N – navazující magisterský studijní program 

 

 

Obr. č. 2: Počty vysokých škol nabízející akreditované vzdělávací programy z oblasti KM 

[zdroj: autor] 
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9. Návrhy na optimalizaci systému vzdělávání v KM 

Navzdory skutečnosti, že systém vzdělávání je popsán v Koncepci, tento dokument k orientaci 

v nepřeberném množství institucí nestačí. Stěžejní povinnosti pro orgány činné v krizovém 

managementu vyplývají z krizového zákona [7], který lze pokládat za primární předpis. Mimo tohoto 

zákona ovšem nacházíme další předpisy, kterými jsou vymezeny povinnosti vyplývající z popisu 

pracovního místa a výkonu práce pro příslušníky jednotlivých skupin. Zjednodušeným pohledem je 

možné cílové skupiny pro vzdělávání v KM rozdělit na dva typy – složky zahrnuté do základních a 

ostatních složek IZS (HZS ČR, PČR, AČR, ZZS, SDH a další) a orgány či instituce, které působí 

mimo rámec IZS. Základní rozdíl spočívá v činnosti zmiňovaných orgánů a ve způsobu a okruzích 

přípravy na výkon náplně práce. Vymezení činností pro základní složky IZS je dle zákona o IZS 

„nepřetržitá pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a 

neodkladný zásah v místě mimořádné události“, ostatní složky IZS fungují jako poskytovatel 

plánované pomoci na vyžádání při záchranných a likvidačních pracích. [35] Z výše uvedeného je 

patrné, že složky IZS jsou vedeny a připravovány k činnostem souvisejících s krizovým 

managementem v rámci výkonu svého povolání, na druhé straně orgány stojící mimo IZS se 

s krizovým managementem v praxi setkávají především za stavu mimořádných událostí nebo 

krizových situací. Dle mého názoru by tento základní rozdíl měl být stěžejním kritériem při 

nastavování systematického vzdělávacího procesu, prostor pro zvýšení efektivnosti spatřuji především 

na straně institucí stojících mimo rámec IZS.  

 

9.1 Optimalizace pro cílovou skupinu zahrnující starosty obcí a ORP 

V teoretické části jsem se zabývala obecnými podmínkami pro vzdělávání starostů ORP  a 

ostatních obcí (kapitola 7) a zhodnocením účasti na školení v uplynulém roce (podkapitola 8.2). 

Vyhodnocením informací o účastech na těchto vzdělávacích akcí dojdeme k závěru, že v porovnání 

s rokem 2007 došlo k mírnému nárůstu účasti. Z tabulky č. 3. je vidět, že školení starostů se v roce 

2011 účastnily i osoby se statusem „zástupce obce“, nejedná se tedy o starosty, kterým je školení 

přímo určeno. Důvodem je skutečnost, že účast na školení není pro starosty povinná a záleží pouze na 

jejich dobrovolnosti, zda se školení osobně zúčastní, pověří za sebe jinou osobu nebo se obec školení 

starostů nezúčastní vůbec. V roce 2011 byla osobní účast 56% z celkového počtu starostů ostatních 

obcí a 63% z celkového počtu starostů ORP, z toho vyplývá, že 2 856 + 87 starostů se školení osobně 

nezúčastnilo. Vzhledem k objemu rozhodovacích pravomocí starosty za krizové situace a 

nezastupitelnosti orgánů obcí v těchto situacích je – dle mého názoru – na místě tuto skutečnost 

přehodnotit a stanovit absolvování této vzdělávací akce jako povinné. Další nevyhovující skutečností 
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shledávám frekvenci tohoto školení, která je jednou za volební období. V roce 2011 byla školení 

koncipována jako jednodenní (9:00 – 16:00 včetně přestávek), což v kontextu objemu školených 

okruhů není mnoho. Po účastnících není vyžadováno žádné následné ověření nabytých znalostí, 

z tohoto pohledu by se dalo usuzovat, že školení je pouze formalita bez efektivního výstupu. 

Samozřejmě záleží na přístupu účastníků, ale ze zkušeností se dá předpokládat, že školené osoby 

nebudou natolik svědomité, aby z vlastní iniciativy prováděly opakování potřebných znalostí. 

Navrhovaným řešením je stanovení konání kurzů 1x za rok a zavedení například cestou e-learningové 

metody ověření nabytých znalostí formou krátkých testů a řešením praktických případů. Zvýšení počtu 

kurzů s sebou nese zvýšení nákladů na vzdělávání, avšak argumentem pro tuto skutečnost je 

v kontextu odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí starostů za krizových situací přínos ve formě 

možné úspory času (eliminace nejasností v pravomocech a povinnostech) a následný nejen 

ekonomický přínos při řešení krizové situace. 

Jako kladný počin hodnotím Příručku pro školení starostů, která obsahuje popis základních 

zásad a postupů při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Aktualizovaná Příručka z roku 

2011 je v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách MV – GŘ HZS ČR, zde je 

možno nalézt i prezentace přednesené na školení starostů ORP.  

 

9.2 Optimalizace pro úředníky a státní zaměstnance ve správních úřadech 

Pro úředníky je na rozdíl od starostů obcí a ORP účast na školeních povinná. Zaměstnanci úřadů 

územněsprávních celků jsou vázáni dle zákona [9] plánem vzdělávání, který musí být vypracován do 1 

roku od vzniku pracovního poměru úředníka a který stanovuje rozsah vzdělávání na nejméně 18 

pracovních dní po dobu následujících 3 let. Stejný systém je nastaven i pro státní zaměstnance ve 

správních úřadech, kde je podle usnesení vlády [36] určen identický plán a druhy vzdělávání. Právní 

předpisy však nijak neurčují, kolik prostoru má být věnováno vzdělávání v krizovém managementu, 

což může mít za důsledek naprostou absenci znalostí problematiky týkající se KM.  

Obecně spatřuji problém v nezařazení vzdělávání z přípravy na mimořádné události (například 

ochrana obyvatelstva, první pomoc) v rámci povinné školní docházky. Ve srovnání se stavem před 

rokem 1989 tímto uniká možnost seznámit všechny občany se zásadami obecného charakteru, které se 

uplatní za krizové situace, tak, aby tyto zásady byly převzaty do širšího povědomí občanů již od 

školního věku. Klady tohoto přirozeného základu by spočívaly v omezení kurzů zabývající se 

ochranou obyvatelstva (argumentem pro je opět úspora nákladů). Pro vzdělávání této cílové skupiny je 

využíváno množství soukromých firem s akreditovaným vzdělávacím programem (v ČR je jich dle 



38 

 

portálu Ministerstva vnitra k 31. 12. 2011 zaregistrováno 327). Nevýhodu v množství poskytovatelů 

vzdělávání spatřuji v decentralizaci a možné nejednotnosti, kterou se Koncepce snaží omezit 

doporučeným obsahem akreditovaných vzdělávacích a studijních programů. Výhodou je naopak 

možnost volby vzdělávací instituce s ohledem na vzdálenost, kapacity atd. Navrhovaným řešením je 

zřízení kontrolních či zkušebních komisí na krajské úrovni při HZS krajů, které by měly za úkol 

evidenci, hodnocení a kontrolu kvality vzdělávání poskytovaného cestou soukromých vzdělávacích 

institucí. Možnou cestu pro snížení nákladů spatřuji v e-learningovém základu, který by sloužil jako 

úvodní seznámení se s problematikou, následný kurz by byl prostorem pro zdůraznění krajových 

specifik a případné ověření stavu znalostí. 

Ve zdrojích jsem bohužel nenarazila na žádnou zmínku o existenci podobné příručky, jako tomu 

bylo v případě vzdělávání starostů. Další návrh se proto týká zpracování této příručky s ohledem na 

místní specifika a možné zdroje ohrožení.  

Dosavadní zhodnocení se týkalo pouze teoretické přípravy, následný odstavec bude věnován 

prověření nabytých znalostí v praxi. Jak již bylo zmíněno, v České republice je v několikaletých 

intervalech stanovován Plán cvičení orgánů krizového řízení. Z aktuálního Plánu jsou ve výhledu roku 

2012 zařazena 3 cvičení, z toho 2 cvičení mezinárodního charakteru. Mezinárodních cvičení se účastní 

krizové orgány na nejvyšší úrovni (např. BRS, ÚKŠ, KŠ vybraných ústředních správních úřadů), do 

vnitrostátního cvičení jsou zařazeni vybraní zaměstnanci SSHR, zástupci vybraných ústředních 

správních úřadů a krizové štáby vybraných krajů a ORP. Negativem shledávám neúčast zástupců 

obecních úřadů a správních úřadů na praktickém cvičení, kde mají jedinou možnost cvičně 

zkoordinovat spolupráci s ostatními zúčastněnými složkami. Tato skupina sice nedisponuje ve velké 

míře zásadními rozhodovacími pravomocemi, ale jejich funkce spočívá především v součinnosti a 

informační podpoře, což jsou činnosti, které často tvoří základnu a podmínky ke splnění příkazů. 

Navrhovaným řešením je realizace praktického cvičení na úrovni obcí 1x za dva roky, prokazatelné 

seznámení úředníků a zaměstnanců správních úřadů s průběhem a výsledkem tohoto cvičení a 

vypracováním závěrečné zprávy, která by byla k dispozici například na intranetových stránkách 

dotčeného úřadu. 
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10. Závěr 

 Bakalářská práce pojednává o systému vzdělávání v konkrétní oblasti – krizovém 

managementu v České republice. Jejím cílem bylo uvést souhrnný přehled v oblasti 

vzdělávání v krizovém managementu, definovat rámec určení podmínek vzdělávání v podobě 

právních předpisů a nelegislativních dokumentů a provést zhodnocení konkrétních 

vzdělávacích institucí.  

Práce je rozdělena do několika kapitol, z nichž první část popisuje systém vzdělávání 

v KM v České republice z hlediska teoretického, uvádí praktické příklady vzdělávacích 

institucí spolu s výčtem konkrétních vzdělávacích programů a kurzů. Na tyto kapitoly 

navazuje zhodnocení systému, analýzu a návrhy na optimalizaci nedostatků. 

Realizace nabídky vzdělávání v oblasti havarijního a krizového plánování, potažmo 

krizového řízení, se v současné době stala především výnosným počinem v soukromé sféře 

podnikání, což lze dokladovat vznikem stovek akreditovaných vzdělávacích institucí. Na 

základě této skutečnosti je na místě položit si otázku, zda takovýto počet akreditovaných 

institucí v soukromém sektoru je schopný nabídnout vzdělávání s odpovídající úrovní a 

v požadované kvalitě. Neopomenutelným faktem je zároveň skutečnost, že tyto instituce 

poskytují možnost zvyšování kvalifikace zejména desítkám tisíc úředníků, pro které je 

vzdělávání podmínkou k výkonu práce. V současné době, kdy je prioritou snižování nákladů a 

stavu zaměstnanců, by neměla být kvalita služeb odsunuta do pozadí. 
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Příloha č. 1.: Složení stálé pracovní skupiny akreditační komise 

 

předseda:   

prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. PrF UK v Praze 

členové:   

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. PrF UK v Praze 

doc. Ing. Jesef Janošec, CSc. IOO MV GŘ HZS ČR 

JUDr. Jaromír Jirsa Městský soud v Praze 

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D. PrF ZU v  Plzni 

prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. PrF UK v Praze 

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. PrF UK v Praze 

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. PrF UK v  Praze 

JUDr. Dana Šramková, Ph.D. PrF MU 

doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. FMV VŠE v Praze 

JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. PrF UK v  Praze 

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. PrF MU 

 

 

Příloha č. 2. Přehled školících akcí pořádaných IOOLB 

 

název kurzu 
počet 

kurzů 

počet 

účastníků 

Kurz na přípravu ke složení služební zkoušky  
4 80 

Vstupní příprava příslušníků HZS ČR – Modul III – Ochrana 

obyvatelstva a krizové řízení 3 39 

Kurz k prodloužení odborné způsobilosti – Ochrana 

obyvatelstva a krizové řízení 4 29 

Doplňkový kurz kontrolní činnosti v požární prevenci – D1 
3 51 

Doplňkový kurz stavební prevence – D2  
2 31 
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Doplňkový kurz zjišťování příčin vzniku požárů – D3 
2 32 

Doplňkový kurz preventivně výchovné činnosti – D4  
1 6 

Systém selektivního rádiového návěštění a obsluha zadávacího 

terminálu všech úrovní pro běžné a privilegované uživatele – k 

získání oprávnění 

42 271 

Kurz anglického jazyka 
2 22 

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS ČR „Z“  
7 123 

Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS ČR „P“ 
3 48 

Práce s videokamerou při dokumentaci krizových stavů  
1 11 

Režie, ozvučení a střih filmu  
2 14 

Zdokonalovací kurz pro pracovníky chemických laboratoří 

HZS krajů – radiační část 2 45 

Zdokonalovací kurz pro pracovníky chemických laboratoří 

HZS krajů – chemická část 2 40 

Odborná příprava členů krizových štábů obcí s rozšířenou 

působností 1 8 

Detekce, monitorování a odběr vzorků nebezpečných 

chemických látek 17 186 

Obsluha programového balíku SEOD HZS 
5 54 

Chemický průzkum s detektorem GDA 2  4 48 

Zasedání redakční rady vědeckého časopisu The Science for 

Population Protection 1 5 

Jednání komise GIS GŘ HZS ČR  
1 12 

Kurz na téma „Ochrana obyvatelstva“ pro Vyšší odbornou 

školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové 1 12 

Příprava starostů obcí po komunálních volbách v oblasti 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení 1 63 
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Přednáška o centrálním datovém skladu GIS pro VŠB – TU 

Ostrava 
1 15 

Přednáška pro studenty FTVS Univerzity Karlovy na téma 

ochrana obyvatelstva 
1 15 

Školení řidičů ČESMAD  1 21 

IMZ GŘ HZS ČR s řediteli odborů ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení HZS krajů 
2 63 

IMZ HZS Pardubického kraje se zaměřením na prevenci 1 25 

IMZ HZS Pardubického kraje se zaměřením na zjišťování 

příčin vzniku požárů 
1 21 

Jednání komise Ministerstva životního prostředí  3 20 

Porada ředitelů HZS krajů  1 24 

IMZ GŘ HZS ČR se zástupci HZS krajů na téma základy 

managementu 
1 7 

Jednání komise GŘ HZS ČR ke krizovému řízení 7 75 

Odborný seminář GŘ HZS ČR pro vysoké školy v oblasti 

bezpečnosti 
1 26 

Kolokvium k projektu „PROTOTYP“ – program pro nácvik a 

simulaci průběhu řešení mimořádné události s únikem 

nebezpečné chemické látky 

1 8 

IMZ GŘ HZS ČR pro podporu koncových prvků varování v 

rámci operačního programu životního prostředí (1.3.1. OPŽP) 
1 15 

Seminář pracovníků HZS Královéhradeckého a Pardubického 

kraje k problematice fotovoltaických elektráren 
1 15 

Seminář pracovníků HZS Královéhradeckého a Pardubického 

kraje k problematice biostanic 
1 17 

IMZ GŘ HZS ČR s pracovníky HZS ČR odpovědnými za 

účtování a evidenci majetku 
2 52 

IMZ GŘ HZS ČR k problematice krizového řízení 1 37 

IMZ GŘ HZS ČR „HASÍK“ s instruktory preventivně-

výchovného programu 
2 50 

 


