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Mgr. Lukáš Harazin 
 
Vzdělávání v oblasti krizového řízení, s důrazem na oblast ropné bezpečnosti 
 
Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje téma Vzdělávání v oblasti krizového řízení, s důrazem na 
oblast ropné bezpečnosti. Zmíněna je Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, 
respektive její modul F, Ochrana ekonomiky – respektive jeho část, modul F6, Stav ropné 
nouze. Přílohou příspěvku je návrh modelového vzdělávacího kursu „Ropná bezpečnost a její 
důležitost v kontextu České republiky“. 
 
Klíčová slova 
 
Ropná nouze, vzdělávání, krizové řízení. 
 
Summary 
 
This article briefly surveys the topic of education in the field of crisis management, with an 
emphasis on oil security. It is mentioning the concept of education in the field of crisis 
management, and its Module F, Protection of the Economy – or its part, the Module F6, 
State of Oil Emergency. Annex of the contribution is the design of a model training course 
"Oil Security and its Importance in the Context of the Czech Republic." 
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Právní rámec problematiky 
 
Krizové řízení je definováno v krizovém zákoně. Definice uvádí, že se jedná o analýzu 

a vyhodnocení bezpečnostních rizik a také o plánování v souvislosti s přípravou na krizové 
situace. Odtud lze odvodit, že příprava a vzdělání na ropnou bezpečnost bude spadat právě 
do této oblasti. 

Z nařízení Ministerstva vnitra1, které zabezpečil odbor bezpečnostní politiky, vyplývá 
struktura pracovišť krizového řízení, a to jak ministerstva, tak Policie České republiky a také 
Hasičského záchranného sboru České republiky. Z výše uvedeného nařízení dále  
pro pracoviště Ministerstva vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky, dle článku 6, mimo jiné plyne povinnost zpracovat a zabezpečit realizaci 
koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení.  

Vzdělání v oblasti krizového řízení pro nevojenské stavy je organizováno ve třech 
základních úrovních.  Jedná se o kurzy, školení a semináře ve školících zařízeních 
Ministerstva vnitra. Tato školení zajišťuje Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 
Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, středisko Brno, 
Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, středisko Frýdek-
Místek, Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, středisko 
Borovany a Institut pro veřejnou správu Praha.  
 

Koncepce vzdělávání v krizovém řízení 
 
Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení2 (dále jen „Koncepce“) schválila 

Bezpečnostní rada státu dne 25. září 2001 svým usnesením č. 211. První revize byla 
schválena následným usnesením Bezpečnostní rady státu č. 14, ze dne 16. listopadu 2004. 
Koncepce je zapsána pod hlavičkou Ministerstva vnitra, které přímo výše uvedeným 
nařízením pověřuje Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
k jeho plnění. Jako součinitel při zpracování této koncepce je Ministerstvo obrany a Správa 
státních hmotných rezerv. 

 

                                                 
1
 Nařízení ministra vnitra č. 13/2004, k zajištění plnění úkolů za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu a připravenosti na jejich řešení. 
2
 Vzdělání v oblasti krizového řízení. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. In: Hasičský záchranný sbor 

České republiky, 2010. http://www.hzscr.cz/clanek/vzdelavani-v-oblasti-krizoveho-rizeni.aspx 
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Ilustrace: Tvorba Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení: 
 

 
 
Ilustrace zjednodušeně znázorňuje, kdo je zodpovědný za tvorbu Koncepce a dále pak 

její obsah se zaměřením na oblast ropné bezpečnosti.  
 

Důvod přijetí Koncepce 
 

K přijetí Koncepce vedla řada důvodu. Především se jednalo o zvyšování povědomí 
krizových pracovníků v rámci bezpečnosti obyvatelstva a předcházení mimořádným  
a krizovým situacím. Druhým důležitým souvisejícím bodem byla reforma veřejné správy, 
která vedla ke značným změnám a celkové reorganizaci.  
 

Význam a cíle Koncepce 
 

Koncepce je zaměřena na oblast krizového řízení, ochranu obyvatelstva, obranu 
státu, ochranu ekonomiky, hospodářských a dalších opatření pro krizové stavy, vnitřní 
bezpečnosti a pořádku, požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Záměrem 
Koncepce je vymezení cílových skupin pracovníků, kteří se mají v této oblasti vzdělávat  
a prohlubovat tak svou kvalifikaci. 
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Cílové skupiny Koncepce  
 
 Mezi cílové skupiny osob, které jsou adresáty Koncepce, patří: 
 

 úředníci územních samosprávných celků; 

 státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech; 

 osoby, jejichž služební vztahy se řídí zvláštními právními předpisy pro ozbrojené síly  
a bezpečnostní sbory (například Hasičský záchranný sbor České republiky, Armáda 
České republiky, Policie České republiky atd.); 

 ostatní osoby u právnických osob a podnikajících fyzických osob, jejichž pracovní 
náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu ke krizovému plánování; 

 volení a další funkcionáři nepodléhající požadavkům na vzdělávání podle výše 
uvedených právních přepisů a vyžadující individuální přístupy. 
 
Struktura Koncepce 

 
Vzdělávání se člení na dvě úrovně: vzdělávání vyšší odborné, vysokoškolské  

a vzdělávání profesní.  
Vzdělávání vyšší odborné a vysokoškolské probíhá v rámci akreditovaných 

vzdělávacích programů. Podrobnější obsah programu je uveden v příloze číslo 1 Koncepce. 
Jedná se zejména o základní problematiku krizového řízení, obrany státu, prevence řešení 
krizových situací, integrovaný záchranný systém atd. V České republice se takto akreditované 
studijní programy vyučují na několika školách, o kterých bude řeč v navazujícím textu.  

Profesní vzdělávání je zaměřeno na prohloubení již získaných znalostí, doplnění 
informací pro konkrétní výkon činnosti, získání či prodloužení odborné způsobilosti nebo 
odborné přípravy. 

Jednotlivé oblasti výuky jsou členěny na moduly, které jsou pojmenované písmeny 
od A do J.  

 
Tabulka: Moduly Koncepce 

 

Modul Problematika 

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 – modul F6 Stav ropné nouze 

G Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek 

H Hospodářská opatření pro krizové stavy 

I Integrovaný záchranný systém 

J Krizové řízení v oblasti zdravotnictví 
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Vzdělávání orgánů krizového řízení  
 
Mezi hlavní úkoly Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky patří tvorba Koncepce a zajišťování vzdělávání jak vlastních příslušníků, tak jiných 
posluchačů v rámci vzdělávacích středisek. Jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů 
například organizují „Vzdělávání starostů obcí zaměřené na přípravu na mimořádné události 
a krizové situace a jejich řešení.“ Při takovémto vzdělávání hasičský záchranný sbor kraje 
úzce spolupracuje nejen s Krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působnosti, ale také  
s Armádou nebo Policí České republiky. 

Starostové mají na takovémto semináři možnost seznámit se se základními 
informacemi, které se týkají ochrany obyvatelstva, krizového řízení, požární ochrany nebo 
podrobnostmi, jakým způsobem se chovat při mimořádných událostech. Součástí přednášek 
je také seznámení se s krizovou legislativou a právy a povinnostmi starosty při mimořádné 
události. 

Další útvar, který ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru České republiky a Policií České republiky zajišťuje vzdělávání v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku, je odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.3 Jedná 
se konkrétně o oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení. Mimo školení starostů 
provádí školení v oblasti vnější působnosti, kde se zaměřují na zpracování vzdělávacích 
programů, a zejména pak modulu G (projekt ochrany zákonnosti a zajištění veřejného 
pořádku a bezpečnosti při krizové situaci pro jednotlivé úrovně). Ve vnitřní působnosti se 
zaměřuje na potřeby resortu. 

Na školeních prezentují jak vyškolení pracovníci Ministerstva vnitra, tak i další 
odborníci z různých institucí. Jedná se zejména o experty z Ministerstva obrany, Ministerstva 
zdravotnictví nebo Ministerstva životního prostředí.4 

V rámci Policie České republiky spadá oblast vzdělávání, dle organizační struktury, na 
odbor vzdělávání. Tento odbor především zajišťuje, ve spolupráci s odborným pracovištěm 
Ministerstva vnitra, zpracování koncepce vzdělávání, dále pak vzdělávání policistů  
a zaměstnanců Policie České republiky a spolupracuje při tvorbě a schvalování profilů 
absolventů školních a specifický vzdělávacích programů v rámci profesní přípravy policistů.5  
 

Vzdělávací kurz 
 

Z dotazníkového šetření vyplývá řada rezerv ve znalostech zainteresovaných expertů 
(ve vztahu k ropné, respektive energetické bezpečnosti). Z tohoto důvodu by bylo více než 
vhodné navrhnout osnovu jednodenního kurzu (programu) celoživotního vzdělávání. 

 

                                                 
3
 Krizové řízení. In: Ministerstvo vnitra, 2009. 

http://www.mvcr.cz/clanek/krizove-rizeni-72.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
4
 Autem budeme jezdit více, zato dráže. In: Ministerstvo životního prostředí, 28. V. 2010. 

http://www.mzp.cz/cz/articles_100528_paliva 
Budoucnost je v palivech druhé generace. In: Ministerstvo životního prostředí, 25. IV. 2008. 
http://www.mzp.cz/cz/news_tz080425biopaliva 
5
 Vzdělávání. In: Policie České republiky. http://www.policie.cz/clanek/odbor-vzdelavani.aspx 
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Jeho osnova je následující: 
 
Základní kurz – popis kurzu 
 
Základní kurz pro příslušníky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru 

a Celní správy České republiky zabývající se problematikou krizového řízení, pracovníky 
krizového řízení krajských a obecních úřadů k problematice energetické bezpečnosti se 
zaměřením na ropnou bezpečnost v České republice 
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ANNEX: Profil absolventa vzdělávacího programu 
 

NÁZEV: ROPNÁ BEZPEČNOST A JEJÍ DŮLEŽITOST V KONTEXTU ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Odborný garant: Mgr. Lukáš Harazin 
Způsob výuky: Přednáška, diskuze 
Časový rozsah: 2-3 dny 
Termín konání, učebna (bylo by doplněno v případě realizace kursu) 
 
Vstupní požadavky na účastníka 

 

 policisté či hasiči zařazeni na specializovaných pracovištích nebo jako specializovaní 
pracovníci nebo zaměstnanci krajských úřadů nebo obecních úřadů zařazeni na 
specializovaných pracovištích nebo jako specializovaní pracovníci; 

 úplné střední či vysokoškolské vzdělání; 

 ukončená základní odborná příprava. 
 
Způsob ukončení a certifikace 

 

 písemný test; 

 ústní část – pohovor (při nesplnění testu). 
 

Hodnocení: splnil – nesplnil 
 

 Vydání osvědčení o absolvování kurzu 
 

Cíle vzdělávání – základní principy 
 

 Kurz je určen pro příslušníky zařazených zejména na specializovaných pracovištích 
nebo na místech specializovaných pracovníků (krizové řízení), či je předpoklad, že na 
tato místa budou v nejbližší době zařazeni. 

 Základní kurz je také určen pro zaměstnance krajských úřadů a obecních úřadů 
zařazených zejména na specializovaných pracovištích nebo na místech 
specializovaných pracovníků (krizové řízení), či je předpoklad, že na tato místa budou 
v nejbližší době zařazeni. 

 Kurz navazuje na vědomosti, dovednosti a návyky získané v průběhu základní 
odborné přípravy. 

 Jedná se o speciální výukový program mající charakter intenzivního vzdělávání 
uskutečněného ve formě vícedenního zaměstnání a ukončeného písemným testem  
a pohovorem. 

 Předpokladem je získání základních znalostí, dovedností a aplikace právních předpisů 
v oblasti energetické bezpečnosti respektive ropné bezpečnosti 

 Hlavním cílem kurzu je účastníky seznámit se stěžejními aspekty ropné bezpečnosti 
tak, aby mohli jednak předvídat, jednak řešit konkrétní výzvy v této oblasti 
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Zaměření kurzu 
 
Program kurzu: 

 
1. Důležitost ropné bezpečnosti z hlediska státu a společnosti. 
2. Základní terminologie (seznámení s pojmy a jejich obsahovým vymezením týkajících 

se problematiky). 
3. Statistické údaje týkající se zásobování České republiky ropou a ropnými produkty 

(dovoz ropy, ropovody, role mezinárodních organizací). 
4. Možné scénáře ohrožující zásobování ropou a ropnými produkty. 
5. Stěžejní právní předpisy týkající se oblasti ropné bezpečnosti (teoretická příprava 

v oblasti zákonů, směrnic, dohod, nařízení a interních aktů řízení upravujících danou 
problematiku). 

6. Relevantní aktéři odpovědní za zajišťování ropné bezpečnosti České republiky a jejich 
kompetence. 

7. Stav ropné nouze a regulační opatření. 
8. Důležitost komunikace s veřejností v případě stavu ropné nouze. 
9. Rozbor modelových příkladů (nejlepší a nejhorší praxe ve vztahu ke konkrétním 

příkladům narušení zásobování ropou a ropnými produkty v zahraničí). 
 

S ohledem na výše uvedené zaměření bude mít základní kurz formu přednášek  
a seminářů s předpokladem aktivity všech účastníků (počet účastníků cca 30). Lektoři budou 
zajištěni jednak z oblasti teorie (Policejní akademie České republiky v Praze) a praxe (Správa 
státních hmotných rezerv, Ministerstvo průmyslu a obchodu). Účastník kurzu obdrží studijní 
materiály sestávající se z příslušné odborné literatury a separátů jednotlivých přednášek 
v digitální podobě.  
 

Kompetence absolventa kurzu 
 

a) Obecné kompetence 
 

 získání základního přehledu o právních předpisech upravující problematiku ropné 
bezpečnosti; 

 získání přehledu o pojmech z oblasti ropné bezpečnosti; 

 získání přehledu o základních postupech při vyhlášení stavu ropné nouze; 

 získání informací o mezinárodní spolupráci a podpoře při krizové situaci. 
 
b) Odborné kompetence 

 aplikace právních předpisů při řešení krizové situace Narušení dodávek ropy  
a ropných produktů velkého rozsahu; 

 rozpoznání indikátorů vzniku krizové situace Narušení dodávek ropy  
a ropných produktů; 

 Komunikace a spolupráce mezi krizovými manažery navzájem (Policie České 
republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky aj.); 

 komunikace krizových manažerů s veřejností v případě vzniku krizové situace 
Narušení dodávek ropy a ropných produktů. 


