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Kurzy pro odborníky ochrany obyvatelstva 
 
Vážená paní starostko/vážený pane starosto, 

Moravskoslezský kraj bude na základě poskytnutí dotace v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, realizovat projekt „Zvyšování připravenosti 
obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události“ (dále jen „projekt“). Odborným garantem 
realizace projektu je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Jednou z klíčových aktivit projektu je „Zabezpečení přípravy odborníků obcí a složek 
integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvatelstva“. Tato aktivita vychází 
ze současné bezpečnostní situace ve společnosti, kdy s ohledem na neustále rostoucí počet 
přírodních a člověkem způsobených mimořádných událostí a krizových situací a závažnost jejich 
následků nabývá na významu integrovaný přístup cílený k jejich snižování a ke zvyšování 
a zkvalitnění připravenosti příslušných orgánů k jejich řešení. 

Starosta obce a obecní úřad musí plnit mnoho úkolů při zajišťování bezpečnosti občanů v obci. 
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události, podílejí se na provádění 
záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem a na ochraně obyvatelstva, 
jsou rovněž orgány krizového řízení a zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací. Tyto 
povinnosti ukládají orgánům obce legislativní normy. Rovněž jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce má v bezpečnostním systému obce významnou úlohu a plní úkoly ochrany obyvatelstva. 

Starosta obce zpravidla nemá k dispozici připravený odborný personál pro zajištění úkolů 
vyplývajících ze zákonů řešících otázky ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti 
občanů obce. 

V rámci projektu budou organizovány 16hodinové kurzy v podobě tří modulů: 

• technik ochrany obyvatelstva – určeno pro členy jednotek požární ochrany sboru 
dobrovolných hasičů obcí, zaměřeno na činnost jednotky při plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva; 

• specialista ochrany obyvatelstva – určeno pro zaměstnance obce a občany obce, zaměřeno 
na činnost v obcích jako asistentů starosty obce k pomoci při plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva a zajišťování činností při přípravě na mimořádné události a krizové situace 
a jejich řešení, 

• instruktor preventivně výchovné činnosti – určeno pro zaměstnance obce a občany obce, 
zaměřeno na organizování různých forem preventivně výchovné činnosti v obci pro 
zvyšování připravenosti všech věkových struktur občanů obce. 
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Projekt navazuje na aktivity realizované v předchozích letech, kdy byli vyškoleni certifikovaní 
lektoři pro tuto oblast, byly vytvořeny učební programy a manuály.  

Kurzy budou probíhat od září 2017 do října 2018 v Ústřední hasičské škole Jánské Koupele 
na Vítkovsku. Účast v kurzech bude pro účastníky zcela bezplatná. Lze rovněž očekávat možnost 
refundace mzdy pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů. 

Vážená paní starostko/vážený pane starosto, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
jako odborný garant projektu doporučuje obcím využít výjimečné příležitosti a vyslat do kurzů 
vhodné osoby. Je samozřejmě možná také Vaše osobní účast, k čemuž lze doporučit modul 
specialista ochrany obyvatelstva. 

Vážená paní starostko/vážený pane starosto, v následujícím období budete kontaktován/a 
s nabídkou konkrétních termínů k účasti na kurzech. Je předpoklad, že kapacita kurzů v rámci 
projektu bude dostatečná pro všechny zájemce, v případě vyššího zájmu budou kurzy obsazovány 
do naplnění maximální kapacity. 
 
 

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D. 
ředitel 
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