TÉMATA
PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY
A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
1. Krizové řízení
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Definice pojmu, základní právní předpisy
Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku
Typy krizových situací vymezených v podmínkách České republiky
Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

2. Orgány krizového řízení
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Orgány krizového řízení na všech úrovních řízení
Úkoly a působnosti vlády při zajišťování připravenosti na krizové situace a jejich řešení
Úkoly a působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů k zajištění
připravenosti na řešení krizových situací v jejich působnosti
Úkoly a působnosti orgánů krizového řízení na úrovni kraje (hejtman, krajský úřad, HZS
kraje, Policie ČR) při zajišťování připravenosti na krizové situace a jejich řešení
Úkoly orgánů obce při zajišťování připravenosti na krizové situace a jejich řešení
Cvičení orgánů krizového řízení – způsob plánování, provedení a vyhodnocení

3. Bezpečnostní rady a krizové štáby
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Bezpečnostní rada státu, její postavení a úloha, vytvářené výbory
Ústřední krizový štáb – složení, kdo jej zřizuje a kdo řídí, jaké úkoly plní
Složení bezpečnostní rady kraje a obce s rozšířenou působností, co projednává a
posuzuje
Složení a obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

4. Krizové stavy
4.1.
4.2.
4.3.

Možné krizové stavy a jejich zakotvení v právním řádu České republiky
Nouzový stav – podmínky vyhlášení, kdo vyhlašuje, na jakou dobu a pro jaké území,
způsob vyhlášení a ukončení
Stav nebezpečí – podmínky vyhlášení, kdo vyhlašuje, na jakou dobu a pro jaké území,
způsob vyhlášení a ukončení, náležitosti rozhodnutí, krizová opatření v působnosti
hejtmana kraje

5. Krizové plány
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Krizové plány ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, krizové plány krajů,
krizové plány obcí s rozšířenou působností – členění, náležitosti a způsob zpracování
Plány krizové připravenosti – kdo je zpracovává, členění, náležitosti a způsob
zpracování
Metodika zpracování krizových plánů
Metodika zpracování plánů krizové připravenosti

6. Kritická infrastruktura (KI)
6.1.
6.2.

Základní pojmy a právní předpisy v oblasti KI
Úkoly a působnosti vlády v oblasti ochrany KI

6.3.
6.4.

Postup určování prvků KI
Plán krizové připravenosti subjektu KI – členění, náležitosti a způsob zpracování

7. Hospodářská opatření pro krizové stavy (HOPKS)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Definice systému HOPKS, právní předpisy
Podmínky pro přijímání HOPKS, k čemu slouží
Co zahrnuje systém HOPKS
Pohotovostní zásoby – jak se vytvářejí, způsob jejich použití
Plán nezbytných dodávek – k čemu slouží, kdo jej zpracovává

8. Zvláštní skutečnosti
8.1.
8.2.
8.3.

Účel a definice zvláštních skutečností
Vztah k utajovaným informacím podle zvláštního právního předpisu
Oprávnění k seznamování, zvláštní seznamy

9. Ochrana obyvatelstva
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Vymezení pojmu ochrana obyvatelstva, základní právní předpisy
Úkoly a působnosti orgánů kraje v oblasti ochrany obyvatelstva
Úkoly a působnosti orgánů obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany obyvatelstva
Úkoly a působnosti orgánů obce v oblasti ochrany obyvatelstva
Koncepce ochrany obyvatelstva

10. Varování a vyrozumění
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Objasnění pojmů varování a vyrozumění (rozdíly)
Možné způsoby varování obyvatelstva
Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)
Koncové prvky JSVV a způsob jejich aktivace
Varovný signál „všeobecná výstraha“, ostatní signály
Způsob ověřování provozuschopnosti JSVV

11. Ostatní opatření ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události
11.1. Způsob zajištění kolektivní ochrany obyvatelstva, improvizované ukrytí, účel
a využitelnost existujících stálých tlakově odolných úkrytů
11.2. Způsob zajištění individuální ochrany obyvatelstva, improvizované prostředky, účel
a využitelnost skladovaných prostředků individuální ochrany
11.3. Možné způsoby provedení evakuace obyvatelstva, plánovaná opatření, orgány pro řízení
evakuace
11.4. Nouzové přežití obyvatelstva – co zahrnuje, jakým způsobem se plánuje a provádí
11.5. Materiální základny humanitární pomoci – účel, způsob rozvinování a provozování
12. Havarijní plánování
12.1. Havarijní plán kraje, jeho členění a způsob zpracování s důrazem na plány konkrétních
činností
12.2. Možné typy vnějších havarijních plánů, jejich účel, členění a způsob zpracování, způsob
projednávání a schvalování vnějších havarijních plánů ve vztahu ke správním obvodům
obcí s rozšířenou působností
13. Ochrana před povodněmi
13.1. Charakteristika povodní, co je způsobuje, začátek a konec povodně

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

Stupně povodňové aktivity, kdo je vyhlašuje
Povodňové orgány všech úrovní v době mimo povodní
Povodňové orgány všech úrovní v době povodní
Povodňové plány všech úrovní, členění, obsah, kdo je zpracovává

14. Preventivně výchovná činnost (PVČ)
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Problematika PVČ v platných právních předpisech
Realizace PVČ v podmínkách HZS ČR
Obsahové zaměření a formy PVČ
Výuka problematiky „ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“
v mateřských, základních a středních školách a podíl HZS ČR na této výuce

B) Prevence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Předpisy upravující požární prevenci, jejich obsah a význam.
Systém povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob.
Požárně bezpečnostní zařízení.
Dokumentace požární ochrany.
Odborná způsobilost fyzických osob.
Odborná příprava a systém školení o požární ochraně.
Povinnosti fyzických osob.
Věcné prostředky požární ochrany.
Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany.
Výkon státního požárního dozoru.
Požární bezpečnost staveb a související právní předpisy.
Kodex norem ČSN 73 08XX a další související technické normy.
Posouzení požárního nebezpečí.
Postih právnických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany.
Preventivně výchovná činnost.
Prevence závažných havárií.
Chemie hoření a hašení.
Požárně technické charakteristiky látek
Parametry požáru, šíření požáru.
Problematika nebezpečných chemických látek a směsí.
Požární nebezpečí vyplývající z hořlavých kapalin.
Požární nebezpečí vyplývající z hořlavých plynů.
Požární nebezpečí vyplývající z hořlavých pevných látek.
Požární nebezpečí vyplývající z elektrických zařízení.
Zásady požární prevence v lesích.
Zásady požární prevence ve vybraných stavbách a provozech.

C) Integrovaný záchranný systém
1. Základní právní předpisy na úseku požární ochrany (PO)
1.1.
Obecná charakteristika právních předpisů
2. Jednotky PO
2.1.
Druhy jednotek PO
2.2.
Plošné pokrytí jednotkami PO
2.3.
Základní úkoly jednotek PO
2.4.
Činnosti jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva
2.5.
Odborná způsobilost a příprava (obecně)
2.6.
Způsob provádění, ověřování a osvědčování pravidelné odborné přípravy a základní
odborné přípravy
2.7.
Vnitřní organizace jednotek PO
2.8.
Činnost při výkonu služby spadající do organizačního a operačního řízení
2.9.
Podmínky akceschopnosti jednotek PO, dokumentace o akceschopnosti jednotek PO
2.10. Zásady velení a činnost hasičů při zásahu
2.11. Prověřovací a taktická cvičení jednotek PO
3. Hasičský záchranný sbor ČR
3.1.
Organizace, řízení a úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR)
3.2.
Práva a povinnosti příslušníků HZS ČR
3.3.
Zvláštní povinnosti příslušníků HZS ČR
4. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů
4.1.
Služební hodnost, hodnostní označení, druhy služebního poměru, služební zkouška
4.2.
Vznik služebního poměru, skončení služebního poměru
4.3.
Základní povinnosti příslušníka, služební kázeň, kázeňský trest
5. Povinnost fyzických osob na úseku PO
5.1.
Základní povinnosti fyzických osob
6. Státní požární dozor (obecně) – akceschopnost jednotek PO
7. Dokumentace požární ochrany - Dokumentace zdolávání požárů
8. Složité podmínky pro zásah z pohledu požární bezpečnosti
9. Pomoc při zdolávání požárů
9.1.
Osobní pomoc
9.2.
Věcná pomoc
9.3.
Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc
9.4.
Náhrada ušlého výdělku, náhrada výdajů
9.5.
Vstup na nemovitosti

10. Státní správa a samospráva na úseku PO
10.1. Ministerstvo, HZS ČR, kraj, obec a obecní úřad
10.2.

11. IZS
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

Základní právní předpisy, vymezení - definice pojmů (IZS apod.)
Složky IZS
Zásady koordinace složek IZS (taktická – operační – strategická úroveň)
Poplachový plán IZS
Stupně poplachů
Stálé orgány pro koordinaci složek IZS
Velitel zásahu
Plánovaná pomoc na vyžádání

12. Krizové řízení
12.1. Typy krizových stavů
13. Hoření
13.1. Proces hoření
13.2. Fáze procesu hoření
14. Výměna plynů při požáru
14.1. Kouř, produkty hoření a jejich vlastnosti
14.2. Proudění plynů při požáru
14.3. Ventilace (přirozená, nucená)
15. Požár a jeho rozvoj
15.1. Druhy požárů
15.2. Teplotní průběh požárů (fáze požáru)
15.3. Pásma u požárů
15.4. Parametry požárů, teplota požárů a formy šíření požárů
15.5. Nelineární průběh požárů
16. Hasební látky, dodávka vody na místo zásahu
16.1. Voda jako hasební látka
16.2. Pěna jako hasební látka
16.3. Hasící prášky
16.4. Hasební látky v plynném skupenství
16.5. Halonové alternativy v hasební technice
16.6. Způsoby zajištění dodávky vody na místo zásahu
17. Typové činnosti složek IZS při společném zásahu (obecně)
18. Spojení v místě zásahu
18.1.
18.2.

Spojení ve vlastní rádiové síti, navazování spojení radiostanice v tísni
Rozdělení vysílacích radiostanic v požární ochraně, volací znaky radiostanic, druhy
radiových spojení a kmitočtů používaných v požární ochraně, jaké zprávy se z místa
zásahu musí podávat na operační a informační středisko

19. Cvičební řád jednotek PO
19.1. Povely a povelová technika pro pořadový výcvik
19.2. Pozdrav v tvaru a mimo tvar, pozdrav a oslovení tvaru, oslovení v tvaru a vystoupení
z tvaru, příchod k nadřízenému mimo tvar na povel
19.3. Vzdávání pocty

19.4.
19.5.

Zdvořilost příslušníků HZS ČR při výkonu služby, podávání hlášení, zásady jednání
a vystupování příslušníků při výkonu služby, převzetí odměny
Signály pro dodávku vody, varovné signály

20. Bojový řád jednotek PO
20.1. Obecné zásady
20.2. Nebezpečí
20.3. Řízení, štáb velitele zásahu
20.4. Požární zásah
20.5. Ochrana obyvatelstva (obecně)
20.6. Nebezpečné látky (obecně)
20.7. Dopravní nehody (obecně)
21. Zásady zdolávání vybraných druhů mimořádných událostí – Konspekty odborné přípravy
jednotek PO
21.1. Organizace a řízení zásahu
21.2. Požární útok, požární obrana
21.3. Odhad sil a prostředků jednotek PO pro zdolávání požáru
21.4. Záchrana osob obecně – aspekty provázející záchranu
21.5. Záchrana osob z výšky
21.6. Záchrana osob ze zřícených budov
21.7. Záchrana osob na vodě a ledu
21.8. Záchrana osob při požárech
21.9. Činnost jednotky PO při zásahu s přítomností nebezpečných látek
21.10. Požáry výškových budov
21.11. Pracovní postupy při vyprošťování
21.12. Speciální technické prostředky pro vyprošťování
21.13. Taktika zásahu při dopravních nehodách
D) Ostatní
1. Jednotky PO
1.1. Kategorie jednotek PO a princip plošného pokrytí jednotkami PO.
1.2. Štáb velitele zásahu. Zásady pro ustavení velitele zásahu a jeho oprávnění.
1.3. Péče o zasahující hasiče a osoby na místě zásahu.
1.4. Činnosti, které vykonávají jednotky PO na úseku ochrany obyvatelstva.
1.5. Akceschopnost jednotky PO, dokumentace vedená o akceschopnosti jednotky PO.
1.6. Pojmy rozkaz, pokyn, příkaz, povel.
1.7. Zkouška spojení ve vlastní rádiové síti, spojení a komunikace s radiostanicí v tísni.
1.8. Druhy jednotek PO, základní úkoly jednotek PO a jejich činnost při výkonu služby
spadající do organizačního a operačního řízení.
1.9. Nebezpečí u zásahu a ochrana před těmito nebezpečími.

2. HZS ČR. Služební poměr příslušníka HZS ČR.
2.1. Základní předpisy pro oblast působnosti HZS ČR. Poslání HZS ČR a jeho organizační
části.
2.2. Důvody k propuštění příslušníka HZS ČR ze služebního poměru. Zásady služební
zdvořilosti.
2.3. Obecná a zvláštní odpovědnost příslušníka HZS ČR za škodu.

2.4. Oprávnění a povinnosti příslušníka HZS ČR při zásahu, vynětí z povinnosti provést zásah,
povinnost mlčenlivosti.
3. IZS
3.1. IZS a jeho základní a ostatní složky, úrovně řízení.
3.2. Pojmy plánovaná pomoc na vyžádání, osobní a věcná pomoc. Výjimky z povinnosti
poskytnout osobní a věcnou pomoc.
3.3. Pojmy mimořádná událost, záchranné práce, likvidační práce.
3.4. Typové činnosti složek IZS.
4. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
4.1. Pojmy evakuace, záchrana, varování a nouzové přežití obyvatelstva.
4.2. Krizové stavy. Pojmy krizové řízení, kritická infrastruktura, krizové řízení, krizová
situace.
5. PO. Požární prevence.
5.1. Základní povinnosti fyzických osob z hlediska PO.
5.2. Členění povinností právnických osob na úseku PO podle provozovaných
činností.
5.3. Požární řád, požární poplachové směrnice a evakuační plán.
5.4. Státní požární dozor.
5.5. Požár a třídy požáru, podmínky ovlivňující šíření požáru.
5.6. Hasiva - efekt vody, pěny, hasicího prášku, inertních plynů, možnosti použití.
7. Zásady první pomoci

