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Charakteristika kurzu strategické řízení A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní údaje:
Délka kurzu: 144 hodin
Profil absolventa:
Absolvent je připraven k řízení HZS kraje na úseku IZS a operačním, k řízení územních
odborů HZS kraje na úseku IZS a na úseku operačním nebo k řízení stanice PO. Absolvent je
seznámen s požadavky na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Podmínky pro zařazení do kurzu:
Uchazeč je řádným absolventem kurzu Taktické řízení II nebo Operační řízení II nebo kurzu
Řízení služeb a má nejméně 1 rok praxe ve funkci odpovídající požadavkům na odbornou
způsobilost kurzu Taktické řízení II, Operačního řízení nebo Řízení služeb.

Dokladem o ukončení kurzu je osvědčení o odborné způsobilosti podle § 72 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro řídící funkce na úseku
výkonu služby a integrovaného záchranného systému v HZS ČR.
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Téma , obsah
Počet hodin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zahájení kurzu, organizační věci

1

2. Sjednocení vstupních znalostí
2.1. Opakování a ověření znalostí.

3

3. Organizace a řízení požární ochrany a integrovaného záchranného
22
systému a krizového řízení, právní základy
3.1. Právní řád
3.1.1. úloha práva ve společnosti,
3.1.2. právní normy a právní vztahy,
3.1.3. základní práva, svobody a povinnosti občanů,
3.1.4. ústava, ústavní zákony, kompetenční zákon, soustava ústavních
orgánů a veřejná správa ČR,
3.1.5. NATO, EU - právní důsledky a vazby na PO a IZS.
3.2. Správní právo
3.2.1. výklad správního řádu,
3.2.2. přestupky, stížnosti, oznámení, podněty
3.2.3. vymezení působnosti státní správy a samosprávy,
3.2.3.1. zákon o obcích a zákon o krajích, struktura krajského úřadu ,
3.2.4. postavení sdružení občanů ve vtahu k občanům, obcím, ke členům apod.
3.3. Občanské právo
3.3.1. základní terminologie, použití ve vztahu k PO,
3.3.2. smlouvy,
3.3.3. účastnící občansko-právních vztahů,
3.3.4. právní úkony,
3.3.5. vlastnické právo,
3.3.6. odpovědnost za škodu,
3.3.7. stížnosti, náměty, petice.
3.4. Obchodní právo
3.4.1. obchodní zákoník,
3.4.2. obchodní závazkové vztahy,
3.4.3. autorská práva.
3.5. Trestní právo
3.5.1. odpovědnost za škodu,
3.5.2. trestní odpovědnost.
3.6. Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
3.6.1. sdružování prostředků na společnou jednotku PO,
3.6.2. princip plošného pokrytí a obsah dokumentace,
3.6.3. organizace jednotek PO a jejich materiálně technické vybavení.
3.7. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně
některých zákonů
3.7.1.financování HZS ČR, hospodaření organizační složky státu, rozpočtová opatření,
3.7.2.odměňování příslušníků HZS ČR,
3.7.3.možnosti výkonu služby.
3.8. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů , vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva

3

3.8.1. havarijní plány - obsah, zpracování, účel,
3.8.2. úloha HZS kraje,
3.8.3. krizová komunikace,
3.8.4. opatření při ochraně obyvatelstva, zařízení civilní ochrany,
3.8.5. zapojení Armády ČR do IZS,
3.8.6. financování IZS.
3.9. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých předpisů (krizový
zákon)
3. 9. 1. aplikace zákona pro výkon státní správy,
3. 9. 2. opatření za stavu nebezpečí,
3. 9. 3. organizace PO za válečného stavu,
3. 9. 4. hmotné rezervy v PO.
4. Prevence vniku a šíření havárií, požární prevence
23
4.1. Požární prevence
4.1.1. principy požární bezpečnosti staveb,
4.1.2. kodex norem požární bezpečnosti staveb,
4.1.3. požární technická prevence
- nové poznatky z oblasti hořlavosti stavebních hmot a způsobů jejího
snižování, požární odolnosti stavebních konstrukcí a způsobů jejího
zvyšování,
- ochrana před výbuchy hořlavých plynů a par,
- požárně bezpečnostní zařízení, základní členění a předpisová základna,
- systémy a předpisy v ČR pro uvádění výrobků na trh zejména v souvislosti
s požadavky na bezpečnost výrobků a prokazování požárně bezpečnostních
vlastností výrobků,
4.1.4. posuzování činností podle míry požárního nebezpečí,
4.1.5. kontrolní činnost v rámci výkonu SPD,
4.1.6. předcházení závažným haváriím,
4.1.7.požárním nebezpečí a DZP ve vazbě na zřizování plošného rozmístění
jednotek PO,
4.1.8. EU implementace předpisů a technických norem.
4. 2. Prevence závažných havárií (zákon 353/1999 Sb.)
4.2.1. bezpečnost technologií riziko, pravděpodobnost, spolehlivost,
analýza rizik,
4.2.2. zóna havarijního plánování u zdrojů rizik závažných průmyslových havárií.
4. 3.Zjišťování příčin požárů
4.3.1. právní výklad,
4.2.2. metodika,
4.3.3. vztah k zúčastněným osobám
4. 4. Preventivně výchovná činnost
4.4.1. zaměření preventivně výchovné činnosti v návaznosti na platný dokument GŘ
HZS ČR, cíle a způsoby k jejich dosažení

5. Výkon služby v organizačním řízení
5.1. Příprava, provedení a vyhodnocení cvičení IZS a jednotek PO
5.2. Kontrola výkonu služby a jednotek PO

4

4

6. Teorie řízení
6.1. Techniky duševní práce, duševní způsobilost
6.2. Psychologická služba
6.3. Práce se sdělovacími prostředky, rétorika - umění mluvit
6.4. Zásady moderního managementu
6.4.1. vedení lidí v činnosti managera,
6.4.2. komunikace s řízenými pracovníky,
6.4.3. řešení problémových a konfliktních situací,
6.4.4. plánování a organizace práce a času,
6.4.5. životní styl řídícího pracovníka,
6.4.6. zásady tvorby personální koncepce,
6.4.7. vyhledávání a výběr pracovníků.
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7. Zdolávání mimořádných událostí, výkon služby v operačním řízení
60
7.1. Velení u zásahu jednotek PO a společného zásahu složek IZS na místě zásahu
7.1.1. velitel zásahu, oprávnění, organizace místa zásahu a úkoly při řízení
zásahu (vyhláška MV č. 247/2001 Sb. a vyhláška MV č. 328/2001 Sb.),
zapojení složek IZS do zásahu s ohledem na jejich kompetence,
úkoly vedoucích složek IZS,
7.1.2. úrovně řízení v IZS - rozdělení, vzájemné vazby, účel jednotlivých úrovní,
7.1.3. úkoly HZS kraje v IZS, řídící důstojník,
7.1.4. sestavení poplachového plánu, začlenění složky do IZS,
7.1.5. pravidla vyžadování pomoci, ústřední koordinace záchranných a likvidačních
prací,
7.1.6. možnosti zapojení hejtmana, krizový štáb kraje, obce - složení,
7.1.7. metodika práce krizového štábu kraje a obce.
7.2. Přeshraniční a příhraniční spolupráce při záchranných a likvidačních pracích
7.3. Odřady v rámci jednotek PO
7.4. Mobilizace zdrojů HZS kraje
7.5. Plány konkrétních činností havarijních plánů - obsah, druhy, záměry
7.6. Organizace vyrozumění a svolání plán svolání příslušníků HZS kraje
7.6.1. plán svolání krizového štábu, plán vyrozumění orgánů a organizací
7.7. Bezpečnost a ochrany zdraví složek IZS při zásahu - úkoly velitele zásahu
7.7.1. týlové zabezpečení složek IZS z úrovně kraje
7.8. Záchranné a likvidační práce
7.8.1. analýza situace při mimořádné události, vyhodnocování operační situace,
7.8.2. zdroje sil a prostředků IZS, jejich analýza, vedení při nasazení,
7.8.3. opatření na úseku ochrany obyvatel na úrovni krizového štábu kraje a obce,
7.8.4. evakuace obyvatelstva - druhy, návazná opatření, problémy,
7.8.5. využití operačního a informačního střediska IZS pro práci krizového štábu.
7.9. Bezpečnostní rady
7.10. Problematika krizového řízení, krizové plány - struktura
8. Praktická práce posluchače na učebně
8.1. Stanovení zóny havarijního plánování dle právního předpisu v případě
nebezpečných látek
8.2. Zpracování dokumentace krizového štábu kraje pro záměr opatření
na úsecích „A“ a „N“.
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9. Praktický výcvik v terénu
Vedení stálé skupiny krizového štábu při likvidaci rozsáhlé mimořádné události.
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10. Ověření odborné způsobilosti
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
144

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10%
jeho rozsahu.
Učební osnovy tohoto kurzu nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Učební osnovy
kurzu Strategické řízení A čj:PO-1139/IZS-2002 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2003.
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