Právní režim krizového řízení z hlediska obcí
Anotace: Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblasti
krizového řízení. V rámci distančního studia budou přehledným a srozumitelným
způsobem objasněna vybraná ustanovení příslušné legislativy. Teoretický výklad
bude propojen s praxí (využitím příkladů a odkazů na obsahově relevantní judikaturu). Autoři textu účastníky upozorní na typické problémy, které mohou v rámci
krizových situací nastat (z pohledu obce). Studium tohoto kurzu přispěje k osvojení
postupů, jak správně a účinně řešit konkrétní případy v praxi. Kurz kromě výkladu
obsahuje často kladené otázky a odpovědi na ně, zpětnovazební aktivity (zadání
+ správné řešení) a umožňuje komunikaci s tutorem.
Časová dotace: 10 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Ústavní základy pro krizové stavy
Jaké krizové stavy lze vyhlásit. Kdo zajišťuje bezpečnost státu. Jaká omezení
a změny krizové stavy přinášejí.
2. Krizové stavy a krizové řízení podle krizového zákona
Co je to krizová situace. Co je to krizový stav. Co je to krizové řízení. Krizové plánování. Obnova území po krizi. Další předpisy.
3. Hospodářská opatření pro krizové stavy
Hospodářská opatření pro krizové stavy. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy. Nouzové zásoby ropy. Regulační opatření.
4. Integrovaný záchranný systém
Co je to integrovaný záchranný systém. Složky integrovaného záchranného systému. Úkoly orgánů obcí při zajišťování připravenosti obce na mimořádné události.
5. Ochrana veřejného zdraví v krizových situacích
Ochrana veřejného zdraví a další základní pojmy. Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
6. Dopad krizového stavu na běžný život v obci
Ve vztahu k zastupitelstvu a obecnímu úřadu. Ve vztahu k občanům obce. Ve vztahu k vybraným odborným agendám (např. veřejné zakázky, stavebnictví, školství).
Časová dotace:
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3. Hospodářská opatření pro krizové stavy
4. Integrovaný záchranný systém
5. Ochrana veřejného zdraví v krizových situacích
6. Dopad krizového stavu na běžný život v obci
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ČASOVÁ DOTACE
1 výuková hodina
4 výukové hodiny
1 výuková hodina
1 výuková hodina
1 výuková hodina
2 výukové hodiny
10 výukových hodin

