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Krizové řízeni a plánovaní  
+ v modulu OZ: 

Hospodářská opatření pro krizové stavy 

Úloha zdravotnictví v bezpečnostním systému státu, krizová logistika zdravotnictví 

 

 Bezpečnostní systém státu a bezpečnostní legislativa. 

 Možná ohrožení, analýza rizik v ochraně obyvatelstva. 

 Integrovaný záchranný systém a další síly a prostředky sloužící k odstraňování 

následků mimořádných událostí a krizových situací. 

 Bezpečnostní systém při řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

 Systém havarijního a krizového plánování. 

 Kritická infrastruktura, hospodářská opatření pro krizové stavy.  

 Ekonomické zabezpečení krizového řízení. 

 Nouzové zásoby ropy, řešení stavu ropné nouze.  

 Metody školení a výcviku v oblasti zdolávání mimořádných událostí a krizových 

situací. 

 Vnitřní a vnější havarijní plány, traumatologické plány. 

 Způsoby ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. 

 Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a způsoby jejich řešení. 

 Technologická a společenská rizika. 

 Způsoby řešení mimořádných událostí v okolí objektů provozujících 

nebezpečné škodliviny. 

 Základní požadavky na zajištění havarijní připravenosti (technická a 

organizační opatření, klasifikace mimořádných událostí, vyrozumění a 

varování,......). 



 Neodkladná a následná opatření v případě vzniku radiačních nehod. 

 Hospodářská opatření pro krizové stavy (bezpečnostní sytém ČR, systémy, 

úkoly vlády, ústředních správních úřadů a orgánů krajů a obcí s rozšířenou 

působností, nezbytné dodávky, pohotovostní zásoby, nouzové hospodářství, 

státní hmotné rezervy, regulační opatření na všech úrovních a ve všech 

oblastech, zásoby pro humanitární pomoc, nouzové zásobování ropou a 

ropnými produkty). 

 Ekonomické zabezpečení krizového řízení (riziko, analýza rizik, řízení rizik, 

státní rozpočet, rozpočty ústředních správních úřadů, samosprávných 

územních celků, zaměření na plnění zákona č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 

Sb.). 

 Logistika mimořádných událostí a krizových stavů (logistika obecně, její 

činnosti, vývoj složek integrovaného záchranného systému, Armády ČR, 

zdravotnictví). 

 Integrovaný záchranný systém a role zdravotnické složky. 

 Zásady poskytování zdravotnické pomoci v prostoru mimořádné události. 

 Krajský orgán ochrany veřejného zdraví jako ostatní složka IZS 

 Postavení zdravotnictví v bezpečnostním systému. 

 Principy traumatologického plánování ve zdravotnictví. 

 Krizové plánování ve zdravotnictví. 

 Distribuční schéma postižené populace katastrofickou událostí. 

 Poskytování zdravotnické pomoci a zdravotní péče v katastrofickém cyklu. 

 Fáze krizové situace a cykly katastrofy z pohledu zdravotnictví. 

 Triase – smysl, princip, druhy. 

 Biologický terorismus, superterorismus  a CBRNE. 

 Medicína katastrof jako multioborový a interdisciplinární medicínský obor. 

 Typologie katastrof a typy hromadného postižení osob. 

 Poskytovatel přednemocniční neodkladné péče.- základní popis 

 Krizová připravenosti ve zdravotnictví a krizová infrastruktura zdravotnictví. 



 Traumatologický plán provozovatelů a poskytovatelů zdravotních služeb . 

 Plánovací a řídící orgány krizové připravenosti zdravotnictví. 

 Protiepidemická opatření. 

 Pandemické plánování. 

 Zdravotnické zabezpečení havarijní připravenosti. 

 Rizika vysoce nebezpečných nákaz. 

 Zásady traumatologického plánování ve zdravotnictví. 

 HOPKS pro zdravotnictví.  

 Soudobá riziky se zaměřením na CBRNE. 

 Epidemiologické otázky v krizovém systému. 
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