Tematické okruhy a doporučená literatura pro písemné
přijímací zkoušky do studijního programu
Civilní nouzové plánování
1. Krizové řízení:







Podstata a význam krizového a havarijního plánování
Struktura, význam a použití krizových a havarijních plánů
Postavení krizového řízení ve veřejné správě
Definovaní cílů a úkolů krizového řízení
Orgány krizového řízení a jejich působnosti
Struktura krizového managementu v ČR

Doporučená literatura:
Kolektiv autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-8086466-62-0.
HORÁK, R.; KYSELÁK, J. a kol. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu.
Praha: LINDE Praha, a.s, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

2. Integrovaný záchranný systém (IZS)






Legislativní základy, struktura a úloha IZS
Činnost správních orgánů a obcí, právnických a podnikajících fyzických
osob v IZS
Taktické řízení IZS při řešení mimořádných událostí
Operační řízení IZS při řešení mimořádných událostí
Poplachový plán IZS

Doporučená literatura:
ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. SPBI
Spektrum. 2. Vydání, Ostrava, 2007. 978-80-7385-007-4.
SKALSKÁ, K., HANUŠKA, Z., DUBSKÝ, M. Integrovaný záchranný systém a požární
ochrana. Modul I. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2010, ISBN 978-80-86640-59-4.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech
zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

3. Ochrana obyvatelstva




Legislativní základy ochrany obyvatelstva
Struktura a funkce ochrany obyvatelstva
Význam a hlavní principy varování, evakuace, ukrytí, nouzového přežití

Doporučená literatura:
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva.
KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2005, ISBN 80-86634-70-1.
Kolektiv autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-8086466-62-0.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Hospodářská opatření pro krizové stavy






Předmět a struktura hospodářských opatření pro krizové stavy
Systém nouzového hospodářství a jeho zaměření
Systém hospodářské mobilizace, subjekty hospodářské mobilizace
Soustava regulačních opatření, jejich zaměření a hlavní zásady
Struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv

Doporučená literatura:
KAHL, J. Hospodářská opatření pro krizové stavy. Modul H. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS
ČR, 2008, ISBN 978-80-86640-90-7.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Kritická infrastruktura




Vymezení základních pojmů z oblasti kritické infrastruktury
Klasifikace a členění kritické infrastruktury
Ochrana kritické infrastruktury

Doporučená literatura:
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů
ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P. Ochrana kritické infrastruktury, 1. Vydání
Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 141 stran, ISBN: 978-80-7385-025-8.
Kolektiv autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-8086466-62-0.

6. Bezpečnostní systém státu






Vymezení základních pojmů z oblasti bezpečnostního systému státu
Legislativní základy bezpečnostního systému ČR
Praktické fungování bezpečnostního systému státu
Význam a úkoly bezpečnostních rad
Složení a úkoly bezpečnostní rady státu

Doporučená literatura:
HORÁK, R.; KYSELÁK, J. a kol. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu.
Praha: LINDE Praha, a.s, 2011, ISBN 978-80-7201-827-7.
Kolektiv autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo
vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-8086466-62-0.

7. Nebezpečné chemické látky a směsi




Nebezpečné chemické látky (průmyslové škodliviny, bojové chemické
látky)
Pravidla přepravy nebezpečných věcí (látek)
Zásady prevence závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Doporučená literatura:
MATOUŠEK, J. a P. LINHART. CBRN - chemické zbraně. 1. vydání. Ostrava: Sdružení
požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. ISBN 80-86634-71-X.
ČAPOUN, T. a kol. Chemické havárie. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978-8086640-64-8.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Halaška, Ph.D., jiri.halaska@fbmi.cvut.cz (na tento
email lze směřovat všechny dotazy týkající se problematiky Ochrany obyvatelstva
jako okruhu pro přijímací zkoušku).

