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SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR), jako ústřední orgán státní správy,
organizuje v rámci své působnosti průběžné vzdělávání státních zaměstnanců ve správních
úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků, podílejících se na
přípravě a realizaci systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS)
a odborné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace,
představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných
pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv a dalších právnických a podnikajících
fyzických osob.
Vzdělávání probíhá formou kurzů, jejichž odborným garantem je Vysoká škola ekonomická
v Praze - Institut krizového managementu.
Kurzy se pořádají na základě smlouvy mezi Správou státních hmotných rezerv a Vysokou
školou ekonomickou v Praze.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Institut krizového managementu
Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) je největší veřejnou vysokou školou
ekonomickou v České republice. V současnosti zde studuje téměř 17 tisíc studentů na šesti
fakultách. VŠE má více jak 200 zahraničních partnerských univerzit a je členem prestižních
mezinárodních sítí CEMS (Community of European Management Schools) a PIM
(Partnership in International Management). VŠE je zařazena do hodnocení Financial Times
a v rámci projektu Eduniversal Ranking je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlepších
„business schools“ ve střední a východní Evropě. VŠE se v aktuálním ročníku mezinárodního
žebříčku Eduniversal umístila na prvním místě a získala tak titul nejlepší ekonomické
univerzity ze zemí střední a východní Evropy.
Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen IKM), jako
pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze, byl zřízen
Příkazem rektora VŠE č. 20/1992 ze dne 10. 3. 1992, v souladu s § 13, odst. 3, zákona
č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ke dni 1. dubna 1992.
Posláním Institutu krizového managementu je:
 podporovat a zabezpečovat plnění pedagogických aktivit v řádném prezenčním
a distančním studiu na VŠE;
 organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro státní zaměstnance
(pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí
úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou
územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na
přípravě a realizaci HOPKS;
 organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy zaměřené na průběžné
vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace,
ochraňovatelů státních hmotných rezerv, subjektů kritické infrastruktury a dalších
právnických a podnikajících fyzických osob, kteří mají ve své kompetenci přípravu
a realizaci systému krizového managementu a HOPKS;
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podílet se na řešení vědeckovýzkumných úkolů z oblasti krizového managementu
a HOPKS, včetně poskytování poradenské a expertní činnosti;
koordinovat spolupráci při řešení vědeckovýzkumných úkolů a zabezpečování kurzů
celoživotního vzdělávání mezi IKM, dalšími organizačními součástmi VŠE, externími
vědeckovýzkumnými pracovišti a orgány veřejné správy;
vydávat informační a studijní materiály, výzkumné zprávy a studie, sborníky apod.,
určené pro potřeby IKM, studentů a odborné praxe.

«««««☺»»»»»
Adresa a kontakty (pro účely podávání přihlášek a informace o kurzech):
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Institut krizového managementu
Ekonomická 957
148 01 Praha 4
Telefon:
E – mail:
URL:

224 094 223, 224 094 219
striha@vse.cz
http://ikm.vse.cz

Přihlášky: Závazné přihlášky se zasílají na výše uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu
nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. Všechny přijaté přihlášky budou předány na
SSHR a po odsouhlasení seznamu posluchačů pracovníky SSHR budou posluchači
informování IKM písemnou formou o zařazení/nezařazení do kurzu.

Místo konání Praha:
 Doprava: Metro ”C ”, stanice CHODOV nebo OPATOV, dále BUS č. 177, zastávka
VOLHA.
 Ubytování: Lze podle individuálních požadavků zprostředkovat ve vysokoškolském
areálu. Pokoje jsou většinou dvoulůžkové s příslušenstvím. Aktuální cena (listopad
2018) je pro dvojlůžkový pokoj 385,- Kč/osoba /noc, pro jednolůžkový pokoj 565,Kč/osoba/noc, včetně DPH. Ubytování s vyšším standardem si zabezpečují posluchači
sami.
Vzhledem k zavedení storno poplatků při ubytování posluchačů kurzů na koleji
VOLHA, je nutno závazně nahlásit požadavek na ubytování nejpozději 30 dní před
zahájením kurzu. Pokud se posluchač odhlásí po těchto třiceti dnech, budou mu,
případně jeho vysílající organizaci, naúčtovány storno poplatky, platící v ubytovacím
zařízení.
 Stravování: Posluchači mají možnost občerstvení a stravování v prostorách VŠE
(http://jm.vse.cz/jidlo/) nebo v menze VŠCHT
(http://www.vscht-suz.cz/stravovani/jidelni-listek-menzy-volha/).
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Místo konání školicí středisko Gall:
 Doprava: Individuální - Školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata
Gall, Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39'34.78"N, 15°39'30.56"E
 Ubytování: Ve školicím středisku. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové
s příslušenstvím. Aktuální cena (listopad 2018) je 420,- Kč/osoba/noc, včetně DPH.
 Stravování: Posluchači mají stravování zajištěno v prostorách školicího střediska.
Aktuální cena (listopad 2018) je následující:
o snídaně 34,- Kč,
o oběd (polévka a hlavní jídlo) 82,- Kč,
o večeře 82,- Kč.

Kurzovné: Finanční náklady spojené s průběžným vzděláváním státních zaměstnanců ve
správních úřadech, vedoucích úředníků a úředníků územních samosprávných celků
a odborným vzděláváním řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace,
představitelů hospodářské sféry (dodavatelů mobilizačních dodávek), řídících i výkonných
pracovníků ochraňovatelů státních hmotných rezerv podílejících se na přípravě a realizaci
systému HOPKS jsou hrazeny SSHR.
Pro ostatní zájemce o kurzy jsou Institutem krizového managementu stanoveny smluvní ceny.

Náklady na stravování, ubytování a cestovní výlohy si hradí účastníci kurzů.
Požadavky na zabezpečení ubytování a stravování je nutno uvést v přihlášce!
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Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení
– I, (kurz A1/2019)

1.

Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání
Forma: prezenční (přednáška a seminář)
Cílová skupina: Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve
správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů
a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
podílející se na přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a další osoby
zabezpečující úkoly HOPKS v podnikohospodářské sféře, kteří neabsolvovali žádný z kurzů
k problematice HOPKS a krizového řízení, případně pro zájemce uvedených skupin osob, kteří si
chtějí obnovit základní znalosti uvedené problematiky.

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základními informacemi a teoretickými základy HOPKS
a objasnit jejich aplikaci do praxe.

Obsah kurzu:










Počet vyučovacích hodin

Úvod do problematiky kurzu
Základy krizového managementu
Legislativně právní základy krizového řízení ČR
Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
Tvorba a použití státních hmotných rezerv
Vyžadování věcných zdrojů za krizových situací
Informační podpora při plánování a vyžadování civilních zdrojů
Závěrečný seminář k probrané problematice hospodářských opatření pro krizové
stavy v systému krizového řízení z hlediska specifik krizového řízení
územních samosprávných celků (kraj, obec) a podniků, vyhodnocení kurzu

1
4
4
7
2
2
4
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Celkem hodin kurzu: 26

Organizace kurzu:








počet kurzů v roce:
doba trvání kurzu:
termíny konání:
termín podání přihlášky:
počet účastníků v kurzu:
místo konání:
výsledek kurzu:

2
jedno čtyřdenní soustředění
18. 03. – 21. 03. 2019; 07. 10. – 10. 10. 2019
nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
min. 15 účastníků pro otevření kurzu
školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall
Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39'34.78"N, 15°39'30.56"E
osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR pro
úředníky územních samosprávných celků

V případě zájmu a plného obsazení kurzu pracovníky jednoho resortu je možné obsah kurzu účelově
zaměřit na problematiku krizového řízení a HOPKS tohoto resortu.

Předpoklad přijetí:
Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému
hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.
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Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému
krizového řízení – I, (kurz A2/2019)

2.

Druh vzdělávání: průběžné aktualizační vzdělávání
Forma: prezenční (přednáška, seminář, panelová diskuze)
Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků
(krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech),
podílející se na přípravě a realizaci systému HOPKS, kteří mají zájem aktualizovat své znalosti v dané
problematice.

Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout aktuální informace v oblasti HOPKS a krizového řízení
a objasnit jejich praktickou aplikaci.
Počet vyučovacích hodin
Aktuální stav legislativně-právních základů krizového řízení ČR a fungování
bezpečnostního systému ČR
2
Obranné plánování a problematika HOPKS v resortu obrany
2
Aktuální stav rozpracovanosti základních dokumentů a metodik systému HOPKS,
hlavní problémy a způsoby jejich řešení
4
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v resortu vnitra v systému civilního
nouzového a havarijního plánování
4
Zásady krizové komunikace
2
Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem
na zásady a aktuální možnosti financování opatření k řešení krizových situací
2
Aktuální stav civilního nouzového plánování NATO s výstupy a závazky pro ČR
2
Problematika a aktuální stav HOPKS a KM v resortu dopravy
2
Aktuální stav a problematika HOPKS a KM v oblasti IS krizového řízení
2
Systém ekonomické bezpečnosti ČR - ropná bezpečnost státu,
příprava na řešení stavu ropné nouze
2
Závěrečný seminář k probrané problematice k aktuálním problémům HOPKS
a specifik KM územních samosprávných celků (kraj, obec), vyhodnocení kurzu
2

Obsah kurzu:













Celkem hodin kurzu:

26

Organizace kurzu:




počet kurzů v roce:
doba trvání kurzu:
termín konání:





termín podání přihlášky:
počet účastníků v kurzu:
místo konání:



výsledek kurzu:

2
jedno čtyřdenní soustředění
15. 04 – 18. 04 2019; 21. 10. – 24. 10. 2019
(v případě převisu poptávky bude řešena možnost dalšího
termínu)
nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
min. 15 účastníků pro otevření kurzu
školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall
Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39'34.78"N, 15°39'30.56"E
osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR pro
úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:
Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému
hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele. Vzhledem k obsahu kurzu je
potřebné absolvovat předem kurz A1, na který kurz A2 navazuje, případně absolvovat kurz A2
v minulých letech.
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Praktické aplikace zásad krizového řízení a HOPKS při řešení
krizových situací, (kurz S/2019)

4.

Druh vzdělávání: průběžné prohlubující vzdělávání
Forma: dvoustupňová manažerská hra
Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků podílející se na
přípravě a realizaci systému HOPKS na úrovni kraje a obce s rozšířenou působností.

Cíl kurzu: Cílem kurzu je procvičit postupy při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací
s využitím informačních systémů HOPKS a prakticky ověřit schopnost aplikace teoretických znalostí
při řešení konkrétní situace nebo modelových problémů a případových studií s využíváním
komentované zpětné vazby.

Obsah kurzu:
Dvoustupňová manažerská hra na téma: „Analýza potřeby a dostupnosti věcných zdrojů k realizaci
vybraných krizových situací na úrovni kraj – obec s rozšířenou působností“.
V rámci kurzu bude provedeno:









seznámení s cíli, metodikou a základní dokumentací manažerské hry
teoretický úvod - zásady činnosti krizových štábů územně samosprávných
celků, příprava rozhodnutí hejtmana /starosty ORP/ a předání praktických
zkušenosti z práce krizových štábů při zajišťování věcných zdrojů za
krizových stavů a při cvičeních
rozehry řešení modelových krizových situací
samostatné řešení zadaných modelových krizových situací
ve skupinách pod metodickým dohledem lektorů
příprava dokladu k prezentaci řešení zadané modelové krizové situace
prezentace (dokladování) a hodnocení výsledků řešení
závěrečný seminář k probrané problematice a vyhodnocení kurzu
Celkem hodin

1
4

3
8
4
4
2
26

Doba trvání: 26 hodin ve čtyřech dnech

Organizace kurzu:







počet kurzů v roce:
doba trvání kurzu:
termín konání:
termín podání přihlášky:
počet účastníků v kurzu:
místo konání:



výsledek kurzu:

1
jedno čtyřdenní soustředění
16. 09. – 19. 09. 2019
nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
min. 15 účastníků pro otevření kurzu
školicí středisko Správy státních hmotných rezerv, chata Gall
Dolní Dvůr 21, Loc: 50°39'34.78"N, 15°39'30.56"E
osvědčení VŠE o absolvování kurzu, certifikované MV ČR pro
úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:
Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému
HOPKS a souhlas zaměstnavatele.
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Regulační opatření v systému hospodářských opatření
pro krizové stavy – I, (kurz R/2019 )

3.

Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání
Forma: prezenční (přednáška a seminář)
Cílová skupina: Kurz je určen pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve
správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů
a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.),
podílejících se na přípravě a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS.

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu s regulačními opatřeními, metodikou jejich
přípravy a realizace v podmínkách správních úřadů.

Obsah kurzu:










Počet vyučovacích hodin

Úvod do problematiky regulačních opatření
Místo a úloha regulačních opatření v systému HOPKS, zásady jejich přípravy
Zásady realizace regulačních opatření v podmínkách územní samosprávy, uložení
povinnosti právnické a podnikající fyzické osobě k zabezpečení regulačního opatření
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti
Ministerstva průmyslu a obchodu
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti
ministerstva dopravy
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti
ministerstva zemědělství
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti
ministerstva zdravotnictví
Obsah a specifika přípravy a realizace regulačních opatření v působnosti
České národní banky
Závěrečný seminář k probrané problematice regulačních opatření v systému HOPKS
a specifik krizového řízení územních samosprávných celků, vyhodnocení kurzu
Celkem hodin

1
2
2
6
5
2
2
2
4
26

Organizace kurzu:








počet kurzů v roce:
doba trvání kurzu:
termín konání:
termín podání přihlášky:
počet účastníků v kurzu:
místo konání:
výsledek kurzu:

1
jedno čtyřdenní soustředění
13. 05. – 16. 05. 2019
nejpozději tři týdny před zahájením kurzu
min. 15 účastníků pro otevření kurzu
areál VŠE - JM, Ekonomická 957, Praha 4
osvědčení VŠE o absolvování kurzu certifikované MV ČR pro
úředníky územních samosprávných celků

Předpoklad přijetí:
Vykonávání funkce spojené s problematikou krizového managementu, přípravou a realizací systému
hospodářských opatření pro krizové stavy a souhlas zaměstnavatele.
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Vysoká škola ekonomická v Praze
Institut krizového managementu
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
k účasti na kurzu hospodářských opatření pro krizové stavy
organizovaného na základě požadavku Správy státních hmotných rezerv

Zaměstnavatel
název.………………………………………………………………………………………….….…….
sídlo …………………………………………………………………………………………..……….…
adresa ……………………………………………………………………. PSČ ………………………
IČO ……………… telefon …………… fax ………………… e-mail …………………….…...……
zastoupený 1)
……………………………………………………………………………………………………………
(jméno, příjmení, funkce)
Zaměstnavatelem je 2):

ústřední správní úřad (ÚSÚ)
správní úřad podřízený ÚSÚ
úřad územního samosprávného celku
subjekt hospodářské mobilizace
dodavatel mobilizační dodávky
ochraňovatel státních hmotných rezerv
jiná právnická osoba









Přihlašuje ……………………………………………………………………………………….………
(jméno, příjmení, titul účastníka)
datum narození ……………………………… místo narození .....................................................
místo trvalého
pobytu……………………………………………………………………………………………………
e-mail účastníka………………………………………… telefon …………….……………….……..
pracovní zařazení ………………………………………………………. od .……............................
na kurz 3).....................................................................................................................................
(kód i název kurzu)
Datum zahájení kurzu .....................................................
Přihlášený je dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů1:
 úředníkem,
ano , ne ,
 vedoucím úředníkem, ano , ne ,
 vedoucím úřadu,
ano , ne .
1

Označte, prosím, správnou odpověď.
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Přihlášku vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Nedostatečně nebo chybně vyplněná přihláška
bude vrácena.
Důležité upozornění:

1) Řádně vyplněnou a vedoucím úřadu podepsanou přihlášku zašlete poštou na adresu:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut krizového managementu, Ekonomická
957, 148 01 Praha 4 nebo naskenovanou e-mailem (striha@vse.cz).
2) Přihlášený/á souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby
realizace tohoto kurzu. Svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
3) Osvědčení o absolvování kurzu je vystavováno VŠE v Praze s údaji uvedenými
v přihlášce. Pokud dojde ke změně některých osobních údajů posluchače (změna
příjmení nebo získání titulu) a posluchač chce tyto změny promítnout do osvědčení, je
nutno tuto změnu nahlásit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu na e-mailovou adresu:
striha@vse.cz.
4) Vedoucí úřadu se zavazuje o všech změnách, týkajících se přihlášeného zaměstnance,
včetně případů omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo poskytnutí pracovního
volna z důvodu osobních překážek v práci5) v průběhu kurzu, neprodleně písemnou
formou informovat Institut krizového managementu VŠE v Praze.

………………………………
datum

…….. .………………………………..
razítko a podpis vedoucího úřadu1)

Objednávám2):
Ubytování 4)

ano  ne 

Objednávám (platí jen pro chatu Gall)2):
Stravování 4)

ano  ne 

Dodatečné objednávky nebudou možné!

……………………………………….
Podpis účastníka kurzu

Poznámky k vyplnění:
1)

2)
3)
4)

5)

Uveďte údaje o vedoucím úřadu (statutárním zástupci právnické osoby) nebo o osobě oprávněné
vnitřním předpisem úřadu (právnické osoby) k vyslání zaměstnance do kurzu.
Příslušný údaj označte křížkem v odpovídajícím čtverečku.
Vyplňte dle aktuální nabídky kurzů hospodářských opatření pro krizové stavy.
Náklady na ubytování a stravování budou uhrazeny účastníkem kurzu po jeho nástupu přímo
zabezpečující organizaci v hotovosti (platební kartu nelze použít)!
§ 191 a § 199 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.

