Institut krizového managementu
Vysoké školy ekonomické v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Praha, červenec 2018

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
Výroční zpráva za rok 2017

OBSAH
str.
ÚVOD

3

1,

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

3

2.

VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

4

SHRNUTÍ

6

2

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
Výroční zpráva za rok 2017

ÚVOD
Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „IKM“) je jiným
pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo
převod technologií Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), podle § 22 odst. 1
písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách).
Zpráva o činnosti Institutu krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále
jen „IKM“) je zpracována v souladu s článkem 3, bod 6. Statutu IKM.
Činnost IKM byla v roce 2017 v souladu se Statutem IKM zaměřena především na řešení
vědeckovýzkumných projektů a zabezpečování vzdělávacích programů celoživotního
vzdělávání pro organizace státní správy, samosprávy a podnikohospodářské sféry.

1. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Vzdělávací činnost byla realizována formou pořádání kurzů poskytujících v rámci
celoživotního vzdělávání pracovníkům státní správy, samosprávy a hospodářské sféry
rozšiřující, aktualizační a specializační vzdělání v oblasti krizového řízení (Zákon č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů) a hospodářských opatření pro krizové stavy
(Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). Kurzy jsou pořádány
na základě získané veřejné zakázky Správy státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“). V roce
2017 v nich studovalo 153 posluchačů. Posluchači byli v roce 2017 z následujících organizací:










Obce s rozšířenou působností,
Krajské úřady,
Ministerstvo dopravy ČR,
Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Správa státních hmotných rezerv,
Stavební obnova železnic, a.s.,
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,
Zdravotnická záchranná služba.

Kurzy jsou čtyřdenní v rozsahu 24 nebo 32 výukových hodin. Na základě požadavku SSHR
jsou vzdělávací programy těchto kurzů akreditovány Ministerstvem vnitra ČR podle § 31
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů. Akreditace jsou schválené pro vzdělávání úředníků, vedoucích úředníků a vedoucích
úřadů. Pro všechny tyto skupiny jsou akreditovány následující kurzy:


Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení



Aktuální otázky hospodářských opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení



Regulační opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
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Praktické aplikace zásad krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
při řešení krizových situací



Naplňování manažerských funkcí a rolí v hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a v krizovém řízení



Ekonomické aspekty v hospodářských opatřeních pro krizové stavy a v krizovém řízení



Informační podpora a energetická bezpečnost v hospodářských opatřeních pro krizové
stavy a v krizovém řízení
Specifika krizového managementu v hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a v krizovém řízení ČR



Lektory jsou kromě akademických pracovníků VŠE i erudovaní pracovníci z praxe
hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení veřejné správy a hospodářské
sféry. Jedná se např. o:


Krajský úřad,



Úřad vlády ČR,



Ministerstvo dopravy ČR,



Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,



Ministerstvo financí ČR,



Ministerstvo obrany ČR,



Ministerstvo zemědělství ČR,



Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru,



Správa státních hmotných rezerv,



Axenta, a.s.,



Tsoft, a.s.,



TTC Marconi, a.s.,



WAK Systém, spol. s r.o.

Rovněž jako vzdělávací programy výše uvedených kurzů je Ministerstvem vnitra ČR
akreditovaná i VŠE podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů. V roce 2017 byly na IKM zpracované podklady pro obnovu
akreditace VŠE, na základě kterých byla akreditace prodloužena na další tři roky.
Bližší specifikace nabídky vzdělávacích programů a jejich předmětová struktura a obsah je na
https://ikm.vse.cz/.

2. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
V rámci vědeckovýzkumné činnosti byly pracovníky IKM řešeny dva výzkumné projekty
programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR se zaměřením na nástroje zavedení
procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na
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odvětví dopravy a na bilanční objemovou studii úspory ropy a ropných produktů při stavu ropné
nouze.

a) Projekt „BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy a ropných
produktů při stavu ropné nouze“
Projekt výzkumu, vývoje a inovací „BOSR - Bilanční objemová studie úspory ropy
a ropných produktů při stavu ropné nouze“ je řešen na základě smlouvy mezi Českou
republikou – Ministerstvem vnitra a Vysokou školou ekonomickou v Praze pod
č. j. MV-81210-24/VZ-2016 ze dne 30. 12. 2016. Jde o projekt programu
Bezpečnostního výzkumu BV III/1-VS. Identifikační kód projektu je VH20172019009.
Cílem projektu BOSR je vytvoření nástroje pro predikci dopadů opatření přijímaných
za stavu ropné nouze. Cíle by mělo být dosaženou formou bilanční objemové studie
respektující dynamiku procesů, které se odehrávají v rámci ČR při přijetí jednotlivých
opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů či jejich vzájemných kombinací.
Opatření pro omezení spotřeby ropy a ropných produktů jsou specifikována v §5 zákona
č. 189/1999 Sb. o nouzových zásobách ropy a o řešení stavů ropné nouze.

b) Projekt „Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti
a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy“
Projekt výzkumu, vývoje a inovací „Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění
bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy“ je řešen
na základě smlouvy mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a spol. WAK
Systém, spol. s r.o., která je hlavním příjemcem podpory a Vysoká škola ekonomická
v Praze je dalším příjemcem. Jde o projekt programu Bezpečnostního výzkumu BV
III/1-VS. Identifikační kód projektu je VI20152018039.
Předmětem projektu je zavedení nástrojů procesního řízení a BCM k optimalizaci
a zvýšení odolnosti kritické infrastruktury a efektivitu schopností provozovatele
zajišťovat její funkci, nejen s ohledem na fyzickou bezpečnost, ale především na
zabezpečení procesů z hlediska věcných zdrojů, ekonomických a legislativních faktorů.
Projekt je postaven na komplexním pojetí odolnosti kritické infrastruktury s ohledem na
zabezpečení kontinuity procesů subjektů a objektů kritické infrastruktury a jejich
odpovědnosti za krizové a havarijní plánování v souladu s platnou legislativou,
především Zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon).
Kromě výše uvedených řešených projektů byl na IKM v roce 2017 zpracován ve spolupráci
s WAK Systém, spol. s r. o. návrh projektu „Nástroje pro inovaci a optimalizaci výkonnosti
firemních procesů v rámci průmyslu 4.0.“, který byl podán do třetí veřejné soutěže programu
TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO). Ke dni zpracování zprávy o činnosti IKM
byl již tento projekt schválen, včetně stoprocentní dotace ze strany MPO na náklady řešeni pro
VŠE – IKM.
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SHRNUTÍ
Činnost Institutu krizového managementu Vysoké školy ekonomická byla v roce 2017
zaměřena v souladu s jeho posláním na pořádání kurzů celoživotního vzdělávání a řešení
projektů programů vědy, výzkumu a inovací.
Vzdělávací programy jsou podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů akreditované Ministerstvem vnitra ČR.
Cílovou skupinou jsou pracovníci a zaměstnanci státní správy, samosprávy
a podnikohospodářské sféry.
Dva výzkumné projekty jsou řešeny v rámci programu Bezpečnostního výzkumu BV III/1-VS
Ministerstva vnitra ČR. Předmět projektů je zaměřen na problematiku optimalizace systému
krizového řízení veřejné správy a zabezpečení funkčnosti kritické infrastruktury v souladu
s platnou legislativou pro tuto oblast. Průběh řešení obou projektů byl za rok 2017 zadavatelem
a poskytovatelem dotace odsouhlasen.
Realizace kurzů celoživotního vzdělávání a řešení výzkumných projektů vychází z úzké
spolupráce se širokou uživatelskou sférou výsledků aktivit IKM, kdy se i erudovaní pracovníci
praxe aktivně podílejí jako lektoři nebo členové řešitelských týmů na dosahování požadovaných
výsledků.
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