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1 ÚVOD
1.1 Předmět a účel
Statut Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje vydává hejtman Jihomoravského kraje za účelem
zefektivnění organizace Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje (dále jen „BRJMK“). Statut je
určen pro BRJMK a je závazný pro její členy, KrÚ a složky IZS JMK.

1.2 Zkratky
AČR
Armáda České republiky
BRJMK
Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje
HZS JMK
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IZS JMK
Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje
JMK
Jihomoravský kraj
JSDHO
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
KHS JMK
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
KOS
krajské operační středisko
KrÚ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
KŘP JMK
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
KSHČMS
Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
KVS SVS JMK Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
MHJ
Moravská hasičská jednota
OKŘ
Odbor kancelář ředitele/ky
ORP
obec s rozšířenou působností
OZ
Odbor zdravotnictví
PČR
Policie České republiky
ŘKrÚ
Ředitel/ka krajského úřadu Jihomoravského kraje
VO
Vedoucí odboru
ZZS JMK
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

1.3 Základní pojmy
BRJMK je zřízena v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
jako poradní orgán hejtmana JMK pro přípravu na krizové situace ve správním obvodu JMK.

1.4 Související dokumentace
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů;
4/INA-VOK Jednací řád Bezpečnostní rady;
10/INA-VOK Statut Krizového štábu;
58/INA-VOK Jednací řád Krizového štábu;
54/INA-VOK Statut Krajské epidemiologické komise.
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2 SLOŽENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY
(1) BRJMK má 10 členů, které písemně jmenuje a odvolává předseda BRJMK.
(2) Složení BRJMK:
a) předseda – hejtman JMK;
b) místopředseda – náměstek hejtmana JMK, který zastupuje předsedu BRJMK v době jeho
nepřítomnosti;
c) tajemník – zaměstnanec kraje zařazený do KrÚ;
d) člen – ŘKrÚ;
e) člen – VO OZ KrÚ;
f) člen – ředitel krajského ředitelství PČR;
g) člen – ředitel HZS JMK;
h) člen – příslušník AČR určený náčelníkem Generálního štábu AČR;
i) člen – ředitel ZZS JMK;
j) člen – další osoba, která je nezbytná k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti
na krizové situace.
(3) Dále předseda BRJMK k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové
situace zve stálé odborné hosty BRJMK, zpravidla:
a) ředitele KHS JMK;
b) ředitele KVS SVS JMK.
(4) Členy BRJMK jmenuje její předseda. Při jmenování každý člen BRJMK obdrží jmenovací
dekret. Členství v BRJMK končí odvoláním daného člena předsedou BRJMK a předáním
odvolacího dekretu.
(5) Stálé odborné hosty BRJMK jmenuje její předseda. Při jmenování každý odborný host
BRJMK obdrží jmenovací dekret. Předseda BRJMK může stálého odborného hosta odvolat,
a to předáním odvolacího dekretu.

3 OBSAH ČINNOSTI BEZPEČNOSTNÍ RADY
(2) BRJMK projednává a posuzuje:
přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení;
Krizový plán JMK;
Havarijní plán JMK;
vnější havarijní plány, pokud je schvalován hejtmanem JMK;
finanční zabezpečení připravenosti JMK a složek IZS JMK na krizové situace a jejich
řešení na území JMK;
f) návrhy dohod s územními celky sousedních států o spolupráci při řešení krizových situací
s jinými kraji a při poskytování pomoci;
g) stav připravenosti složek IZS JMK v JMK;
h) závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v JMK;
a)
b)
c)
d)
e)
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i) návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti JMK
u ORP, obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob a závěrů těchto kontrol;
j) návrh ročního plánu cvičení složek IZS JMK a orgánů krizového řízení v JMK;
k) další dokumenty a záležitosti související s připraveností JMK na krizové situace a jejich
řešení.
(3) Předseda BRJMK:
a) zřizuje a řídí BRJMK;
b) řídí a usměrňuje činnost složek IZS JMK při řešení vzniklé nebo očekávané mimořádné
události na území JMK a v případě potřeby k tomu svolává mimořádná jednání BRJMK;
c) zajišťuje projednání v BRJMK:
 Traumatologického plánu JMK;
 Zprávy o stavu požární ochrany v JMK za rok;
 Zprávy o činnosti ZZS JMK za rok;
 Zprávy o činnosti KŘP JMK za rok.
d) vyžaduje informace o plnění úkolů JSDHO a činnosti KSHČMS a MHJ;
e) nařizuje projednání vyhodnocení provedených taktických cvičení orgánů krizového řízení
a složek IZS JMK;
f) nařizuje projednání roční závěrečné zprávy o hodnocení krizové situace v JMK;
g) dle pracovního plánu svolává pravidelná a výjezdní jednání BRJMK;
h) schvaluje zápisy a usnesení z jednání BRJMK;
i) po projednání v BRJMK podpisem schvaluje:
 Krizový plán JMK;
 Havarijní plán JMK;
 vnější havarijní plán, pokud je schvalován hejtmanem JMK;
 Záměr činnosti orgánů krizového řízení a složek IZS JMK na čtyřleté
období;
 Pracovní plán BRJMK na kalendářní rok;
 Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK na kalendářní rok;
 Plán kontrol k prověření krizové připravenosti ORP, obcí a subjektů
určených ke zpracování plánů krizové připravenosti v JMK na kalendářní
rok;
 další dokumenty a záležitosti související s připraveností JMK na krizové
situace a jejich řešení.
(4) Tajemník BRJMK:
zabezpečuje koordinaci činnosti BRJMK dle pokynů jejího předsedy;
připravuje program jednání BRJMK;
sestavuje Pracovní plán BRJMK;
řídí sekretariát BRJMK;
informuje předsedu BRJMK o vzniku mimořádné události na území JMK, pokud tak již
neučinilo KOS IZS JMK, která by mohla mít vliv na bezpečnost JMK a následně o jejím
dalším průběhu;
o) shromažďuje podklady a informace potřebné pro činnost BRJMK;
p) zabezpečuje chod BRJMK mezi jejími pravidelnými jednáními;
j)
k)
l)
m)
n)
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q) zpracovává písemné materiály pro jednání BRJMK v gesci tajemníka BRJMK;
r) předkládá předsedovi BRJMK zápisy a usnesení z jednání BRJMK;
s) ve spolupráci se členy BRJMK sestavuje:
 Záměr činnosti orgánů krizového řízení a složek IZS JMK na čtyřleté
období;
 Pracovní plán BRJMK na kalendářní rok;
 Plán cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK na kalendářní rok;
 Plán kontrol k prověření krizové připravenosti ORP, obcí a subjektů
určených ke zpracování plánů krizové připravenosti v JMK na kalendářní
rok;
 návrh konkrétního programu jednání BRJMK.
t) zabezpečuje evidenci úkolů uložených usneseními BRJMK, zajišťuje jejich kontrolu,
o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu BRJMK;
u) odpovídá za včasné rozeslání pozvánek a podkladů účastníkům jednání BRJMK ;
v) zajišťuje na základě pokynů předsedy BRJMK, přizvání dalších osob na jednání BRJMK;
w) zajišťuje úkoly týkající se BRJMK v režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů
obsahujících zvláštní skutečnosti;
x) zabezpečuje součinnost s věcně příslušnými odbory KrÚ při zajišťování plnění uložených
úkolů.
(5) Členové BRJMK:
a) v souladu s programem jednání BRJMK zpracovávají na pravidelná a výjezdní jednání
písemné podklady, které předávají na jednání cestou tajemníka BRJMK;
b) v případě naléhavé potřeby navrhují předsedovi BRJMK svolání jejího mimořádného
jednání.
(6) Sekretariát BRJMK:
a) funkci sekretariátu BRJMK vykonává tajemník BRJMK a zapisovatel BRJMK, který je
zaměstnancem JMK zařazeným do KrÚ;
b) informuje předsedu BRJMK o vzniku mimořádné události na území JMK, pokud by
mohla mít vliv na bezpečnost JMK a o jejím dalším průběhu;
c) shromažďuje podklady a informace potřebné pro činnost BRJMK;
d) rozesílá pozvánku, program a podklady na jednání BRJMK všem členům a stálým
odborným hostům BRJMK;
e) vyhotovuje z originálu písemných materiálu poskytnutých na jednání BRJMK kopie pro
daný počet členů a stálých odborných hostů BRJMK;
f) vyhotovuje pro přizvané účastníky jednání BRJMK výpis z materiálu BRJMK v nutném
rozsahu;
g) vede evidenci písemností BRJMK;
h) zabezpečuje činnost zapisovatele BRJMK a zpracovává zápisy a usnesení z jednání
BRJMK;
i) rozesílá zápis a usnesení z jednání BRJMK;
j) dle rozhodnutí předsedy BRJMK zpracovává písemné materiály pro jednání BRJMK
v gesci oddělení krizového řízení a obrany OKŘ;
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k) dle rozhodnutí předsedy BRJMK zpracovává pravidelné informační zprávy o vývoji
mimořádných událostí v JMK a České republice;
l) zabezpečuje organizační záležitosti související s jednáním BRJMK.

4 JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY
Pravidla a další podrobnosti jednání BRJMK stanoví 4/INA-VOK Jednací řád Bezpečnostní rady.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Statut BRJMK je přístupný veřejnosti na internetových stránkách JMK a v sídle KrÚ.
(2) Třetí vydání této směrnice 59/INA-VOK nahrazuje druhé vydání směrnice 59/INA-VOK
účinné od 29. 2. 2008 do 31. 10. 2013.
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