Asociace „Záchranný kruh“
5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 27002896 • DIČ: CZ27002896

tel.:
e-mail:
web:

777 572 576 • 608 953 862
info@zachrannykruh.cz
www.zachrannykruh.cz

VĚC: Žádost o spolupráci při zabezpečení systému informovanosti, vzdělávání a prevence
v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a při přípravě Vašich obyvatel na
běžná rizika a mimořádné události
S ohledem na nárůst běžných rizik i rizik mimořádných událostí, neznalost a nepřipravenost obyvatelstva
a s nimi spojený nárůst zbytečných ztrát na životech a zdraví, životním prostředí a majetku, nárůst úrazovosti dětí a
s ní spojených trvalých následků, nárůst dopravní nehodovosti, kriminality i terorismu, živelních katastrof a jiných
mimořádných událostí a dalších negativních jevů, a ve velké míře neschopnost obyvatelstva poskytnout jakoukoliv
pomoc sobě i druhým při běžných každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech se na Vás
obracíme s žádostí o spolupráci při zajištění dostatečně kvalitní informovanosti, prevence a přípravy Vašich
obyvatel na výše zmiňované události.
Jednou ze základních povinností obcí a měst v oblastech ochrany obyvatelstva a udržitelného rozvoje je i
zabezpečení informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika i mimořádné události
(výčet dotčené a související legislativy je v Příloze č. 1). Vzhledem k tomu, že kvalitní zajištění těchto činností není,
zvláště pro malé obce a města, jednoduchý úkol, byl odborníky v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh
vytvořen významný pomocník, kterým je Bezpečnostní informační systém pro města a obce. Bezpečnostní
informační systém pro města a obce je vyvíjen, provozován, rozšiřován a zkvalitňován dle potřeb obcí a měst
Asociací Záchranný kruh, sdružující partnery a odborníky všech dotčených záchranářských a dalších subjektů.
Proto Vám, zároveň s naší žádostí o spolupráci, nabízíme k implementaci Bezpečnostního informačního
systému pro města a obce, i další možné formy spolupráce, zejména případnou podporu při tvorbě Vašich vlastních
informačních materiálů pro obyvatele a jejich textové i grafické zpracování. Celý systém je vyvíjen a realizován
odborníky zejména z řad záchranářů, pedagogů, grafiků, animátorů, programátorů a je zpracován tak, aby byl
přijatelný pro všechny cílové skupiny obyvatelstva, včetně dětí a mládeže, a to nejen co se týče odbornosti a
formy provedení, ale i atraktivity provedení.
Díky speciálnímu informačnímu boxu, který umístíte na své internetové stránky, zajistíte Vašim obyvatelům
přístup k těm nejaktuálnějším a nejsrozumitelnějším informacím ze světa běžných rizik a mimořádných událostí, ze
světa ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku, včetně aktuálních výstrah a varování. V informačním boxu
jsou kromě aktuálních, sezónních a statických informací a materiálů z oblastí rizik i interaktivní multimediální výukové
programy pro Vaše školy, děti a mládež, včetně animovaných didaktických her, testů a dalších zajímavých výukových
pomůcek. Do informačních boxů můžete rovněž vkládat i Vaše další informace určené veřejnosti, s jejich formální a
grafickou přípravou Vám rádi pomůžeme.
Vzhledem k náročnosti činností v rámci vývoje a realizace jednotného systému informování, vzdělávání,
prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika i rizika mimořádných událostí, ale zároveň vzhledem k potřebě
jednotnosti a všestranné kvality realizace preventivně výchovné činnosti a přípravy obyvatelstva v oblastech rizik, byla
stanovena pro obce a města zanedbatelná, ale pro udržitelnost, další vývoj, rozšiřování a zkvalitňování systému
podstatná roční podpora, která je závislá na počtu obyvatel:
počet obyvatel obce či města:
- do 500 obyvatel
- 500 - 3 000 obyvatel
- nad 3 000 obyvatel

500 Kč / rok
1 000 Kč / rok
1 500 Kč / rok
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Města a obce, které se již do jednotného systému zapojily, naleznete zde.
Objednávku informačního systému pak můžete provést zde.
Více informací naleznete na http://infoboxy.zachranny-kruh.cz.

Věříme, že Informační systém pro města a obce shledáte jako velmi přínosný, zejména pak, když Vám
pomůže v plnění Vašich zákonných povinností. V případě Vašich dotazů, návrhů, připomínek či žádostí o
pomoc jsme Vám plně k dispozici.
Těšíme se na případnou spolupráci.

V Karlových Varech dne 1. února 2012

____________________
Ing. Veronika Krajsová
prezidentka asociace
tel.: 777 572 576

___________________
Lukáš Hutta
výkonný manažer asociace
tel.: 608 953 862

Asociace Záchranný kruh byla v roce 2005 založena, na základě domluvy hlavních partnerů Asociace, z důvodu nutnosti rozšíření spolupráce a
sjednocení postupů na regionální, nad-regionální i celostátní úrovni při budování kvalitního jednotného systému informovanosti, vzdělávání,
prevence a přípravy v prioritních oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku pro všechny cílové skupiny obyvatelstva, pro
odbornou i laickou veřejnost, pro děti, mládež, jejich pedagogy a rodiče, obce, města, NNO a pro profesionální i dobrovolné záchranáře v rámci
České republiky. Činnost Asociace je realizována na celostátní úrovni prostřednictvím Integrovaného projektu Záchranný kruh, jeho
hlavního pilíře Internetového bezpečnostního portálu www.zachrannykruh.cz a jeho dílčích souvisejících projektů.
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Příloha číslo 1:
Výčet legislativy týkající se povinností v oblastech zajištění informovanosti, vzdělávání a prevence
v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku a přípravy obyvatel na běžná rizika i
mimořádné události
ÚSTAVA
-

ÚSTAVNÍ ZÁKON O BEZPEČNOSTI ČR č. 110/1998 Sb.

VÝCHOZÍ STRATEGICKÉ PŘEDPISY
-

-

BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY - usnesení vlády ČR č. 665 ze dne 8. září 2011
STRATEGIE BOJE PROTI TERORISMU pro léta 2010 – 2012 - usnesení vlády ČR č. 221 ze dne 22. března 2010
STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY – usnesení vlády ČR ze dne 11. ledna 2010
č. 37
KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA DO ROKU 2013 S VÝHLEDEM DO ROKU 2020 – usnesení vlády ČR ze dne
25. února 2008 č. 165
PROGRAM ZDRAVÍ 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21.
století – vydaný MZ ČR pod č.j.: HEM – 300 – 16.10.02/28915, projednán vládou České republiky dne 30. října 2002 –
usnesení vlády č. 1046 (průběžně aktualizován Výborem Zdraví 21)
NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZÚ NA LÉTA 2007 až 2017 – usnesení vlády ČR ze dne 22.
srpna 2007 č. 926

ZÁKONY
-

ZÁKON O INTERGROVÁNÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU č. 239/2000 Sb.
ZÁKON O KRIZOVÉM ŘÍZENÍ (KRIZOVÝ ZÁKON) č. 240/2000 Sb.
ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ č. 133/1985 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKY
-

VYHLÁŠKA O POŽÁRNÍ PREVENCI č. 246/2001
VYHLÁŠKA k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva č. 380/2002
VYHLÁŠKA č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.
VYHLÁŠKA č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění
vyhlášky č. 429/2003 Sb.
VYHLÁŠKA č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

NAŘÍZENÍ VLÁDY - 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně

