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Charakteristika kurzu p říprava pracovníků vrcholového managementu na úseku 
prevence 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Základní údaje: 
 
Délka kurzu:    
Individuální forma výuky,  v případě více zájemců  pořádá kurz vzdělávací zařízení GŘ HZS 
ČR nebo SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku ( dále jen „vzdělávací zařízení“)  
v rozsahu 40 hodin.   
 
Profil absolventa:  
Absolvent splňuje požadavky  z oblasti prevence pro  zařazení do kurzu  vrcholového 
managementu, tj. doplnění povinného zaměření na úseku prevence na příslušnou řídící funkci 
vrcholového managementu.  
 
Podmínky pro zařazení do kurzu: 
Zařazení na příslušnou řídící funkci vrcholového managamentu.  
 
Dokladem o ukončení kurzu   je potvrzení o absolvování kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Téma 
1. Legislativa 
    Informace o novelizaci základních předpisů se vztahem na 
-   zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, aplikace ve vztahu  

k výkonu státní správy na úseku PO, 
- zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně   

některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., 
-  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění zákona č. 320/2002 Sb.,  aplikace ve vztahu k výkonu státní správy na úseku PO, 
-   zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění zákona č. 320/2002 Sb., a   prováděcí předpisy, 
-   vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu  

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), aplikace ve vztahu k výkonu 
státní správy na úseku PO, 

-   zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých  
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., 

-  zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění   
pozdějších předpisů a předpisy související (vazba na § 31 zákona o požární ochraně a 
vyhlášku o požární prevenci), 

- správní právo-aplikace ve vztahu k výkonu státní správy na úseku PO, včetně řízení o  
přestupcích a blokové řízení, 

-  požární ochrana a požární bezpečnost v legislativě jiných oblastí a aplikace pro výkon státní  
správy na úseku PO, obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákon č. 185/2001Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1985 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 
Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím 
souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a 
související předpisy, apod.včetně seznámení se souvisejícími předpisy zejména z oblastí 
havarijního plánování, krizového plánování, přepravy nebezpečných látek/zboží atd., 

-   spolupráce s orgány krajů vyplývající z platných právních předpisů, tvorba vyhlášek a  
nařízení.  

Poskytnutí přehledu v příslušných souvislostech k povinnostem stanoveným předpisy o 
požární ochraně právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a výkonu státní správy 
na úseku PO. 
2. Požární technická prevence (k požární bezpečnosti staveb, materiálům, zařízením a 

výrobkům),uvádění  výrobků na trh 
-   informace o základních předpisech a normách vztahujících s k dané oblasti; vybrané  příklady z jejich 

aplikace, ( např.:  právní předpisy o požární ochraně ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vazba českých technických norem na předpisy o požární ochraně) 

-   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. 



3. Posuzování činností podle míry požárního nebezpečí 
    Praktické příklady z postupu orgánů státního požárního dozoru při rozhodování o správném  

začlenění a schvalování „posouzení požárního nebezpečí.“  
4. Kontrolní činnost v rámci výkonu SPD 
    Příslušná ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, aplikace, 

metodická pomůcka ke kontrolní činnosti; praktické poznatky. 
5. Zjišťování příčin vzniku požárů 

 -  poznatky z aplikace platného Pokynu GŘ HZS ČR a NMV pro tuto oblast a pokynů  
souvisejících, (např. Sbírka pokynů vrchního požárního rady č. 7/1997 z 30. června 1997),  

   -  dohoda o součinnosti příslušníků Policie ČR a HZS ČR při ZPP a vyšetřování požárů,  
vazby na trestní zákon a trestní řád, 

   -   vedení SSÚ, výstupní údaje; rozbory událostí a jejich využití. 
6. Předcházení závažným haváriím 
- základní informace k předpisům souvisejícím s předcházením závažným haváriím   

způsobeným vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a 
dalšími příčinami, 

-   praktické poznatky z této oblasti při výkonu státní správy na úseku požární ochrany. 
7. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 

-   informace o nových předpisech a jejich aplikaci pro výkon státní správy, [ např.: 
          - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých      

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
- zákon 240/2000 Sb.o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
- vyhláška č. 380/2002Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

         - vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného   
záchranného systému, 

-   nové poznatky z oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. 
8. IZS a výkon služby v jednotkách PO 
-   informace o nových poznatcích a vývoji v této oblasti. 
9. Preventivně výchovná činnost 
-  zaměření preventivně výchovné činnosti v návaznosti na platný dokument GŘ HZS ČR, 

cíle  a způsoby k jejich dosažení, (např. Preventivně výchovná činnost na úseku požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva č.j. PO-4184/SPD-2001 z 6. února 2002), 

-   základní principy komunikace, umění komunikace se sdělovacími prostředky. 
10. Stížnosti, oznámení, podněty  
      Praktické poznatky o vyřizování stížností, oznámení a podnětů. 
11. Znalecké posudky a požárně technické expertizy 
      Zabezpečování znaleckých posudků a požárně technických expertiz pro potřeby výkonu      

státní správy v oblasti PO, vztah souvisejících právních předpisů (zejména zákona 
č.36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhlášky o požární prevenci). 

 
Pozn:  

Obsahová náplň kurzu bude vzdělávacím zařízením vždy upravena v návaznosti na právní předpisy, 
normy a Pokyny generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV platné v době zahájení kurzu.  

Před zahájením  kurzu předá vzdělávací zařízení každému účastníkovi přehled učebních pomůcek a 
předpisů, které si každý účastník zajistí. 
 

V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úprav obsahu učiva do 10 % 
jeho rozsahu. 
 
 

Tyto učební osnovy nabývají účinnosti dnem schválení. 


