III.
Zpráva o zhodnocení průběhu plnění
Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení
1. Úvod
Usnesením Bezpečnostní rady státu (BRS) ze dne 6. listopadu 2007 č. 50 byl schválen
materiál „Zpráva o zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání v oblasti krizového
řízení a stanovení dalšího postupu“. Obsahem zprávy bylo hodnocení tříletého období
platnosti Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (dále jen „koncepce“), schválené
usnesením BRS ze dne 16. listopadu 2004 č. 14, zejména zhodnocení funkčnosti nastaveného
systému a konkrétní realizace úkolů koncepce.
V závěru zprávy byl stanoven postup pro následující období v tomto rozsahu:
-

dále pokračovat v nastaveném systému vzdělávání,

-

prohloubit spolupráci s vysokými školami v této oblasti,

-

dokončit vydání aktualizovaných učebních studijních materiálů ke všem modulům,

-

umístit jednotlivé studijní texty na internetové stránky Ministerstva vnitra s cílem
zajistit jejich maximální dostupnost,

-

zachovat mezirezortní pracovní skupinu a aktivovat ji dle potřeby ad hoc.

2. Vyhodnocení systému vzdělávání jednotlivých cílových skupin stanovených koncepcí
Systém přípravy osob v oblasti krizového řízení probíhá dvěma základními způsoby, a to:
-

získáním kvalifikace cestou vyššího odborného nebo vysokoškolského studia,

-

v rámci dalšího profesního vzdělávání.

a) úředníci územních samosprávných celků
Povinnost splnit podmínky odborné způsobilosti podle pracovního zařazení vyplývá ze
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejich vzdělávání za hodnocené období probíhalo
zejména cestou Institutu pro místní správu Praha, v případě potřeby (např. z kapacitních
důvodů) také v jiných zařízeních akreditovaných Ministerstvem vnitra, z nichž lze uvést:

-

Agentura SVS, a.s. Brno (vzdělávací program Krizové řízení obce, obce
s rozšířenou působností),

-

F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., Ostrava (Vzdělávání vedoucích pracovníků
územních samosprávných celků odpovídajících za výkon speciálních činností
v problematice ochrany osob, majetku, informací, ochrany utajovaných informací,
ochrany osobních údajů, krizového řízení a krizového plánování),

-

Nehybová Jiřina, Regionpartner, Brno (Krizové řízení a psychologické přístupy
k řešení krizových situací, Krizové řízení – jak zpracovat krizový plán),

-

PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Zlín (Krizové řízení v podmínkách veřejné
správy),

-

Institut krizového managementu VŠE v Praze (Praktické aplikace zásad krizového
managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy - jeden z mnoha kurzů),
základní a specializační kurzy a prezentace systému krizového managementu
v rámci celoživotního vzdělávání, zaměřené na odborné vzdělání ve společných
teoretických základech krizového managementu,

-

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha (Krizové řízení).

Institut pro místní správu Praha byl k 1. dubnu 2011 přejmenován na Institut pro veřejnou
správu Praha (dále jen „IVS Praha“) a do jeho působnosti byly rovněž převedeny všechny
agendy a úkoly, které byly v působnosti Institutu státní správy (zanikl v roce 2010). IVS
Praha organizuje pro tuto cílovou skupinu kurzy zvláštní odborné způsobilosti, kurzy pro
vedoucí pracovníky nebo vedoucí úřadů, případně speciální kurzy. Úzce přitom spolupracuje
s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České
republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) jakožto odborným garantem kurzů v oblasti ochrany
obyvatelstva a krizového řízení a s dalšími dotčenými ministerstvy a ústředními správními
úřady (Ministerstvo obrany, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv).
Uvedené instituce se podílejí zejména na přípravě vzdělávacích programů, učebních textů,
poskytují lektory, případně zkušební komisaře.
V závislosti na počtu přihlášených uchazečů probíhaly každoročně 1 – 2 kurzy „Příprava
k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany
obyvatel a krizovém řízení“, zakončené závěrečnou zkouškou. V období od roku 2008 do
poloviny roku 2011 bylo takto proškoleno a přezkoušeno celkem 98 osob. Jedenkrát ročně
probíhaly kurzy pro vzdělávání vedoucích úředníků. Za vykazované období bylo takto
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proškoleno 20 osob. V roce 2011 proběhl v IVS Praha kurz průběžného vzdělávání pro
úředníky, resp. vedoucí úředníky obcí a krajů s názvem „Krizový zákon“, zaměřený na
seznámení se základními změnami, které přinesla novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, novela
nařízení vlády č. 462/2000 Sb., a nové nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury (vše nabylo účinnosti k 1. lednu 2011).
Rovněž tak v závislosti na počtu přihlášených uchazečů probíhaly každoročně 1-2 kurzy
„Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přípravě
a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy“ zakončené závěrečnou zkouškou.
V období od roku 2008 do poloviny roku 2011 bylo proškoleno a přezkoušeno celkem
35 osob.
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2011, v návaznosti na uskutečněné kurzy „Příprava
k ověření zvláštní odborné způsobilosti“ a „Vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů“ pořádané IVS Praha, připravilo dva semináře pro pracovníky útvarů zdravotnictví
krajských úřadů se zaměřením na krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy
v oblasti zdravotnictví.
V rámci dalšího profesního vzdělávání Správa státních hmotných rezerv organizovala
a smluvně zajišťovala u Vysoké školy ekonomické v Praze - Institutu krizového
managementu (dále jen „VŠE - IKM“) kurzy tematicky zaměřené na hospodářská opatření
pro krizové stavy v systému krizového řízení. V těchto kurzech se za uvedené období
účastnilo celkem 175 úředníků krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností.
MV-GŘ HZS ČR organizovalo, zpravidla s využitím Institutu ochrany obyvatelstva Lázně
Bohdaneč (dále jen „IOO Lázně Bohdaneč“), řadu seminářů a instrukčně metodických
zaměstnání pro tajemníky bezpečnostních rad krajů (vedoucí nebo pracovníky odborů
či oddělení krizového řízení krajských úřadů), kterých se současně zúčastňovali také ředitelé
odborů ochrany obyvatelstva a krizového řízení hasičských záchranných sborů krajů (HZS
krajů), zástupci vybraných vzdělávacích zařízení HZS ČR, zástupci vybraných vysokých škol
vyučujících problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva a zástupci dotčených
ústředních správních úřadů.
Určitou tradici si získaly semináře s mezinárodní účastí k vybraným tématům v oblasti civilní
nouzové připravenosti. V listopadu 2007 to bylo na téma „Ochrana kritické infrastruktury“,
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v říjnu 2008 na téma „Udržitelný rozvoj a civilní nouzová připravenost“, v říjnu 2009 na téma
„Od analýzy rizik k udržitelnému rozvoji“ a v roce 2010 téma „Změna klimatu a územní
bezpečnost“. Tyto semináře budou i nadále pokračovat, další se uskuteční v říjnu 2011 na
téma „Připravenost území na mimořádné události“. Pro stejnou skupinu osob bylo ze strany
MV-GŘ HZS ČR v dubnu 2008 připraveno mezinárodního setkání za účasti zástupců států
„V-4“ a Slovinska na téma „Zkušenosti z přípravy a provádění cvičení orgánů krizového
řízení“, v srpnu 2009 seminář s mezinárodní účastí při příležitosti 60. výročí podepsání
Ženevských protokolů a v únoru 2011 instrukčně metodické zaměstnání k novelizaci krizové
legislativy.
b) státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech
Vzdělávání této cílové skupiny v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení ministerstva
nebo ostatní správní úřady řešily v rámci své působnosti.
V kurzech organizovaných a zabezpečovaných Správou státních hmotných rezerv u VŠE IKM tematicky zaměřených na hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového
řízení se za období od roku 2008 do poloviny roku 2011 účastnilo celkem 68 státních
zaměstnanců.
Ministerstvo obrany spolupracovalo s MV-GŘ HZS ČR při přípravě obsahové náplně oblasti
č. 3. Obrana státu, která je součástí kurzu „Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti
pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ v IVS Praha
v Benešově a lektorsky je připraveno zajišťovat témata předmětu „Obrana státu“.
Ministerstvo zdravotnictví od roku 2010 pořádá semináře pro pracovníky krizového řízení
krajských hygienických stanic a fakultních nemocnic, kde je seznamuje s oblastí krizového
řízení v působnosti rezortu zdravotnictví. Tyto semináře budou probíhat i v dalším období.
V roce 2011 byli uvedení pracovníci seznámeni se základními změnami vyplývajícími
z novely krizového zákona, z novely nařízení vlády č. 462/2000 Sb., a s nařízením vlády č.
432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

c) osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly
a bezpečnostní sbory
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Systém vzdělávání osob této cílové skupiny je v odpovědnosti příslušných resortů, resp.
bezpečnostních sborů. 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 a zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky (všechny normy v platném znění).
Toto vzdělávání probíhá:
-

pro nové příslušníky formou jednotlivých modulů vstupní přípravy, kterou musí
absolvovat každý příslušník HZS ČR po nástupu do služebního poměru,

-

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

-

formou specializačních kurzů v rámci odborné přípravy v závislosti na služebním
zařazení,

-

pro střední a vyšší management jsou pravidelně organizována instrukčně
metodická zaměstnání, kde program je zpravidla rozdělen na dvě části. První část
je věnována aktuálním problémům a informacím, druhá část je zaměřena
na prohlubování odborných znalostí v dané problematice.

Tato odborná příprava je prováděna ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR.
Příslušníci HZS ČR si takto získané znalosti dále prohlubují účastí na seminářích, které MVGŘ HZS ČR organizuje ve spolupráci s dotčenými ministerstvy a vybranými vysokými
školami (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, VŠB – TU
Ostrava, Policejní akademie ČR apod.).
V roce 2008 nabyl účinnosti zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, který
v ustanovení § 20 upravuje působení policie v rámci integrovaného záchranného systému, při
řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně. Mimo jiné je stanovena
povinnost zabezpečit vycvičenost všech policistů, kteří se mohou podílet na těchto úkolech,
z čehož vychází koncepce vzdělávání v krizovém řízení u Policie ČR. Koncepce je
realizována ve čtyřech rovinách:
-

pro nové příslušníky formou vzdělávacího bloku v základní odborné přípravě
věnovaného problematice krizového řízení, který musí absolvovat každý příslušník
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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 integrovaného záchranného systému
(dále jen „IZS“) a krizového řízení působících v rámci jednotlivých útvarů,

-

pro specialisty krizového řízení formou obligatorních kurzů stanovených dalším
odborným požadavkem ve smyslu §19 zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků

bezpečnostních

sborů,

zaměřených

na

oblasti

připravenosti

na provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádné události nebo
krizové situaci, zásadách havarijního a krizového plánování a o systému
hospodářských opatření pro krizové stavy,
-

pro střední a vyšší management Policie ČR prostřednictvím povinných a
nabídkových specializačních kurzů.

Ministerstvo obrany pořádá pravidelně v rámci svých organizačních útvarů odbornou
přípravu, které se zúčastňují příslušníci ozbrojených sil a občanští zaměstnanci. V rámci
odborné přípravy jsou mimo jiné realizovány přednášky z problematiky krizového řízení dle
aktuálních požadavků.
V rámci celoživotního vzdělávání jsou na Univerzitě obrany v Brně organizovány kurzy, které
jsou určeny pro vrcholový management Ministerstva obrany (Kurz generálního štábu a Kurz
vyšších důstojníků), dále odborné kurzy podle požadavků Ministerstva obrany a Kurz
celoživotního vzdělávání – rekvalifikační program: „Bezpečnostní management“. Výuka je
zabezpečena pedagogickým sborem Univerzity obrany Brno a externími pracovníky
Ministerstva obrany.

d) ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní
náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování
Vzdělávání osob výše uvedené cílové skupiny probíhá cestou institucí akreditovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstva
zdravotnictví dle aktuální potřeby. Instituce akreditované Ministerstvem vnitra jsou uvedeny
v bodu 2 a).
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V kurzech organizovaných a zabezpečovaných Správou státních hmotných rezerv u VŠE IKM tematicky zaměřených na hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového
řízení se za období od roku 2008 do poloviny roku 2011 účastnilo celkem 60 osob působících
u subjektů hospodářské mobilizace, dodavatelů mobilizačních dodávek a ochraňovatelů
státních hmotných rezerv.
Ministerstvo zdravotnictví cestou přímo řízené organizace Národní centrum ošetřovatelství
a nelékařských zdravotnických oborů zabezpečuje vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
formou certifikovaných kurzů. Jedním z nich je i kurz Krizová připravenost rezortu
zdravotnictví, jehož cílem je získání vědomostí a praktických dovedností, které umožňují
orientaci v organizaci bezpečnostního systému státu a v systému krizové připravenosti rezortu
zdravotnictví. Absolvování kurzu umožní absolventům kurzu podílet se na plnění úkolů
zdravotnického zařízení v oblasti prevence mimořádných událostí a připravenosti na krizové
situace. Tento kurz byl certifikován v roce 2008 a koná se průběžně dle zájmu uchazečů
jednou nebo dvakrát ročně.

e) volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělání podle zvláštních
právních předpisů a vyžadující individuální přístupy
Vzdělávání této cílové skupiny organizuje a provádí HZS ČR v součinnosti s dotčenými
resorty a orgány územní samosprávy zpravidla jedenkrát za volební období, poslední takto
organizovaná příprava se uskutečnila v průběhu prvního pololetí roku 2011. Jednalo se
o vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností, včetně primátorů statutárních měst
a starostů městských částí hl. m. Prahy se statutem obce s rozšířenou působností, které
zajišťovalo MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s Ministerstvem obrany, Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Správou státních
hmotných rezerv a dále s Policejním prezidiem ČR a odborem bezpečnostní politiky
Ministerstva vnitra formou jednodenního zaměstnání, v následujících termínech a místech
provedení:
-

17. března 2011 v IOO Lázně Bohdaneč pro kraje Pardubický, Královéhradecký
a Kraj Vysočina,

-

24. března 2011 v IVS Praha - vzdělávacím středisku Benešov pro kraje
Středočeský, Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Jihočeský a hl. m. Prahu,

-

31. března 2011 ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR Brno pro kraje
Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský.
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Vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností bylo zaměřeno zejména na tyto oblasti:
-

zajišťování bezpečnosti ČR,

-

krizové řízení, ochrana obyvatelstva a preventivně výchovná činnost,

-

integrovaný záchranný systém a jednotky požární ochrany v ČR,

-

krizová komunikace v podmínkách obcí, elektronický portál územních samospráv
(ePUSA),

-

psychologická služba v působnosti HZS ČR,

-

ochrana před povodněmi,

-

systém hospodářských opatření pro krizové stavy,

-

problematika veřejného pořádku, spolupráce s Policií ČR, problematika práva
shromažďovacího,

-

financování krizového řízení,

-

místo a úloha zdravotnictví v systému krizového řízení,

-

zajišťování obrany ČR,

-

systém vyžadování a aktivace vyčleněných sil a prostředků Armády ČR pro řešení
nevojenských krizových situací.

Obsah jednotlivých témat byl převážně soustředěn na působnosti a pravomoci orgánů obcí,
resp. obcí s rozšířenou působností, vyplývající z právních předpisů, které danou oblast
upravují. Přednesené prezentace a další studijní materiály určené pro účastníky vzdělávání
byly zveřejněny a jsou trvale k dispozici na webových stránkách HZS ČR. Přehled účasti
starostů obcí s rozšířenou působností, případně jejich zástupců, je uveden v následující
tabulce:
Termín
konání

Místo konání

17. 3.
2011
24. 3.
2011

IOO Lázně
Bohdaneč
IVS Praha vzdělávacím
středisku
Benešov
Školní a
výcvikové
zařízení HZS ČR
Brno

31. 3.
2011

Celkem

počet
zúčastněných
zástupců

počet
zúčastněných
starostů

počet
zúčastněných
zástupců (%)

počet
zúčastněných
starostů (%)

45

37

27

82

60

113

81

64

74

57

69

56

49

81

71

227

174

140

79

63

Počet
ORP
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Vzdělávání ostatních starostů obcí zajišťovaly ve své územní působnosti HZS krajů v úzké
součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností, složkami IZS
a dotčenými správními úřady na úrovni kraje. Přehled účasti starostů obcí, případně jejich
zástupců, je uveden v následující tabulce:

kraj

počet
obcí

počet
počet
zúčastněných zúčastněných
zástupců
starostů

počet
zúčastněných
zástupců (%)

počet
zúčastněných
starostů (%)

hl. m. Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

35
623
682
132
433
215
301
386
436
486
1120
340
689
305

25
369
499
76
256
184
242
322
295
290
605
158
357
145

19
341
409
72
230
167
221
277
254
252
517
125
300
143

71
59
73
58
59
86
80
83
68
60
54
46
52
48

54
55
60
55
53
78
73
72
58
52
46
37
44
47

Celkem

6183

3823

3327

64

56

Z výše uvedených dat vyplývá, že přístup k této problematice je v různých krajích rozdílný.
Pravděpodobně nejvíce účast ovlivňuje kolize s dalšími akcemi, kterých se starostové obcí
účastní. Záleží také na osobní zkušenosti starosty obce, případně starosty obce s rozšířenou
působností, s řešením mimořádných událostí nebo krizových situací a z toho plynoucí potřeba
informací z oblasti bezpečnosti. Zúčastnění starostové hodnotili toto vzdělávání převážně
velmi kladně. Zvláště ocenili možnost seznámit se s novelou krizového zákona a prováděcích
předpisů k němu.

3. Studijní materiály
Dalším úkolem, stanoveným v závěrech zprávy, byla příprava a vydání studijních materiálů
k modulům, které zatím vydány nebyly, resp. aktualizace již dříve zpracovaných učebních
textů. V uplynulém období byly cestou MV-GŘ HZS ČR vydány a distribuovány učební texty
k modulům:
-

C: krizové řízení při nevojenských situacích (2008),

-

F: ochrana ekonomiky (2010).
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Aktualizovány byly učební texty k modulům:
-

D: krizové řízení v oblasti obrany státu (2009),

-

H: hospodářská opatření pro krizové stavy (2008),

-

I: integrovaný záchranný systém a požární ochrana (2010),

-

G: vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek (2009).

V plánu byla rovněž aktualizace učebních textů k modulu J: krizové řízení v oblasti
zdravotnictví, která však nebyla realizována z důvodu připravované reformy zdravotnictví,
v rámci které byly v současné době postoupeny do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
zákony o zdravotních službách, o zdravotnické záchranné službě, o specifických zdravotních
službách a novela zákona o zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že uvedené právní
předpisy přináší zásadní změny v terminologii i v samotném zajištění poskytování
zdravotních služeb, předpokládá se provedení aktualizace učebního textu modulu J až v druhé
polovině roku 2012.

Všechny zpracované studijní materiály jsou v aktualizovaném znění umístěny na webových
stránkách HZS ČR k využití pro širší odbornou veřejnost.

4. Spolupráce s vysokými školami
Vysoké školy zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, mají možnost
akreditovat studijní programy, vycházející ze „Společného minima pro potřeby vzdělávání
odborníků v oblasti bezpečnosti“, schváleného usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32,
jehož cílem je přispět ke sjednocení přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Většina
vysokých škol, které mají obsah svých studijních programů orientovaný do oblasti
bezpečnosti, krizového řízení a ochrany obyvatelstva, toto společné minimum respektuje.
Přehled vysokých škol s akreditovaným programem či programy z oblasti bezpečnosti je
uveden v následující tabulce.
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Instituce

název oboru/ programu

Policejní akademie ČR v Praze

Bezpečnostní management ve veřejné správě

Policejní akademie ČR v Praze

Bezpečnostně právní studia

VŠB – TU Ostrava

Havarijní plánování a krizové řízení
Bezpečnostní plánování

Univerzita obrany v Brně

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích

Bezpečnostní management
Modelování a simulace procesu ochrany
vojsk a obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení, škodliviny a
ochrana proti nim
Civilní nouzová připravenost
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRN

VUT v Brně

Plánování a řízení krizových situací
Civilní nouzové plánování
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

Univerzita Palackého v Olomouci

Ochrana obyvatelstva

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ochrana obyvatelstva

Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Pardubice

Aplikovaná matematika pro řešení krizových
situací
Management ochrany podniku a společnosti

Masarykova univerzita v Brně

Bezpečnostní a strategická studia

Univerzita J.A.Komenského Praha

Bezpečnostní studia

SVŠES Praha (Soukromá VŠ
ekonomických studií Praha)
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno

Bezpečnostní management

ČVUT v Praze

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě

Vysoká škola evropských a regionálních Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
studií o.p.s. České Budějovice
Vysoká škola regionálního rozvoje Praha – Krizové řízení
Řepy (+ regionální pracoviště v Jablonci
nad Nisou)
Rašínova vysoká škola
Krizový management
S vysokými školami se v této oblasti rozvinula a dále rozvíjí intenzivní spolupráce. Příslušníci
HZS ČR působí na většině z nich jako externí vyučující, konzultanti, oponenti či vedoucí
bakalářských a diplomových prací nebo členové komisí u státních závěrečných zkoušek.
Kromě těchto činností spolupracují na tvorbě vzdělávacích programů a také provádí praktický
výcvik. Zástupci vysokých škol byli pravidelně zváni a účastnili se konferencí, seminářů
a instrukčně metodických zaměstnání pořádaných MV-GŘ HZS ČR.
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I když se přímo nejedná o odborníky působící v oblasti krizového řízení, pro úplnost uvádíme,
že již od roku 2007 probíhá spolupráce MV-GŘ HZS ČR, Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva dopravy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s pedagogickými
fakultami a některými dalšími vysokými školami připravujícími budoucí učitele na tvorbě
studijních základů z oblastí „ochrany člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví
a dopravní výchovy“ určených pro začlenění do vzdělávacích programů vysokých škol
připravujících budoucí učitele.
Studijní základy jsou koncipovány tak, aby studenti napříč obory získali základní znalosti
a dovednosti pro předcházení a řešení vzniklých mimořádných událostí a dovedli
se adekvátně postarat nejen o sebe, ale i o svěřené žáky, a dále pro studenty vybraných
studijních oborů, kteří budou dané tematiky přímo na školách vyučovat.
V současné době prochází uvedený materiál schvalovacím procesem.

5. Mezirezortní pracovní skupina
Mezirezortní pracovní skupina pro vzdělávání v oblasti krizového řízení, zřízená jako
pracovní a poradní orgán v rámci VCNP dne 31. října 2001, se v částečně obměněném složení
sešla dvakrát v průběhu roku 2010, a to v souvislosti s přípravou a organizačním zajištěním
výše uvedeného vzdělávání starostů obcí s rozšířenou působností.
6. Závěr
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, systém nastavený koncepcí se realizuje na všech
úrovních a pro všechny cílové skupiny v dostatečné míře. Proto je navrhováno i nadále
pokračovat v uvedeném a osvědčeném způsobu vzdělávání v oblasti krizového řízení. K tomu
je potřeba nadále rozvíjet a prohlubovat stávající spolupráci s vysokými školami, zachovat
meziresortní pracovní skupinu a svolávat ji podle konkrétní potřeby k přípravě a projednání
zásadních materiálů nebo opatření. Další zhodnocení průběhu plnění Koncepce vzdělávání
v oblasti krizového řízení provést v roce 2015.
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