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1 ÚVOD
1.1 Předmět a účel
Jednací řád Krizového štábu Jihomoravského kraje vydává hejtman Jihomoravského kraje
podle kap. 10 směrnice 10/INAVOK Statutu Krizového štábu za účelem zefektivnění jeho
organizace. Jednací řád KŠJMK je určen pro KŠJMK a je závazný pro jeho členy, KrÚ a
složky IZS JMK.

1.2 Zkratky
AČR
IZS JMK
JMK
KrÚ
KŠJMK
PANEL
ŘKrÚ
SPS

Armáda České republiky
Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krizový štáb Jihomoravského kraje
Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Ředitel/ka krajského úřadu Jihomoravského kraje
Stálá pracovní skupina

1.3 Základní pojmy
Zasedání KŠJMK je jednání členů a stálých odborných hostů KŠJMK, vedoucího SPS
KŠJMK, vedoucích směn SPS KŠJMK případně dalších členů SPS KŠJMK a přizvaných
odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

1.4 Související dokumentace
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 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;
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.;
Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 24. listopadu 2011 č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011,
kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje,
krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce;
59/INA-VOK Statut Bezpečnostní rady;
4/INA-VOK Jednací řád Bezpečnostní rady;
58/INA-VOK Statut Krizového štábu;
54/INA–VOK Statut Krajské epidemiologické komise;
55/INA-VOK Statut PANELU NNO JMK .
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2 ZASEDÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Zasedání KŠJMK svolává podle potřeby předseda KŠJMK, který určí čas a místo
úvodního jednání.
(2) Zasedání KŠJMK je neveřejné.
(3) Informace ze zasedání KŠJMK se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují
v rozsahu, který schválí předseda KŠJMK. Informace poskytuje zpravidla předseda
KŠJMK, tajemník KŠJMK nebo tiskový mluvčí JMK.
(4) Zasedání KŠJMK se zúčastňují vedle členů a stálých odborných hostů KŠJMK také
členové SPS KŠJMK určeni předsedou KŠJMK. Předseda KŠJMK může na zasedání
KŠJMK přizvat i další osoby, které nejsou členy KŠJMK, zejména externí odborníky
a specialisty s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.
(5) Úkolem zasedání KŠJMK je projednat návrhy a připravit předsedovi KŠJMK doporučení,
zejména ve věcech stanovených zvláštním právním předpisem dle druhu krizové situace.
(6) Pro zpracování dokumentů se využívají předem vytvořené elektronické šablony a vzory,
které jsou k dispozici na Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT
v jeho neveřejné části.
(7) Zasedání KŠJMK má zpravidla následující průběh:
a) zahájení zasedání KŠJMK předsedou KŠJMK;
b) podání základních informací o stávající situaci a o předpokládaném vývoji tajemníkem
KŠJMK;
c) doložení aktuálního stavu připravenosti k činnosti řediteli základních složek IZS JMK;
d) informování o aktuálním stavu a připravenosti k činnosti KrÚ ŘKrÚ;
e) podání odborného stanoviska k aktuálnímu vývoji krizové situace zúčastněnými členy
KŠJMK a případně dalšími přizvanými odborníky;
f) doložení návrhů nasazení sil a prostředků řediteli složek IZS JMK, dále návrhů
realizace neodkladných organizačních aktů směrem k zasahujícím složkám a ostatním
subjektům;
g) předložení návrhu tajemníkem KŠJMK na vyhlášení stavu nebezpečí a případně
žádosti o vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky;
h) rozprava a stanoviska členů KŠJMK k předloženým návrhům;
i) rozhodnutí předsedy KŠJMK k návrhu vyhlášení stavu nebezpečí, žádosti o vyhlášení
nouzového stavu a nasazení složek IZS JMK;
j) předložení návrhu tiskové zprávy a informací pro veřejnost tiskovým mluvčím JMK;
k) ukončení zasedání.
(8) Nezastupitelnou roli plní při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných
a likvidačních prací SPS KŠJMK, která jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro
jednání KŠJMK, jehož je součástí.
(9) O pořadí projednávání jednotlivých návrhů rozhoduje předseda KŠJMK, který o nich
může dát hlasovat.
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(10) Závěry ze zasedání KŠJMK přijímají členové dohodou, formou usnesení, popřípadě
formou návrhu pro rozhodnutí předsedy KŠJMK. Tato usnesení a návrhy nejsou pro
konečné rozhodnutí předsedy KŠJMK závazná.
(11) Ze zasedání KŠJMK se vždy pořizuje zápis, jehož přílohami jsou návrhy projednaných
dokumentů a zvukový záznam, pokud předseda KŠJMK nestanoví jinak.

3 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Zpracování zápisu ze zasedání KŠJMK zajišťuje jeho tajemník KŠJMK cestou
zapisovatele KŠJMK.
(2) Zápis ze zasedání KŠJMK obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

datum, čas a místo zahájení a čas ukončení zasedání KŠJMK;
program zasedání KŠJMK;
záznam o účasti na zasedání KŠJMK (prezenční listina);
stručný záznam předkládaných ústních informací, návrhů a doporučení;
stručný záznam z diskuse k projednávaným bodům;
závěr k projednávané problematice a stanoviska jednotlivých členů KŠJMK;
případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění;
podpisy předsedy KŠJMK, tajemníka KŠJMK, zapisovatele KŠJMK a právního
garanta.

(3) Zápis ze zasedání KŠJMK se neprodleně rozesílá všem účastníkům, zpravidla
elektronickou poštou.

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Jednací řád KŠJMK, je přístupný veřejnosti na internetových stránkách JMK a v sídle
KrÚ.
(2) Závěry, případně i materiály ze zasedání KŠJMK jsou cestou HZS JMK zveřejňovány na
Portálu krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT.
(3) Veškeré písemnosti související s činností KŠJMK (došlé i odeslané písemnosti, faxy,
zprávy elektronické pošty, zvukové záznamy) ukládají odděleně od písemností KrÚ.
(4) Třetí vydání této směrnice 58/INA-VOK nahrazuje druhé vydání směrnice 58/INA-VOK
účinné od 1. 3. 2008 do 31. 10. 2013.
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