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1 ÚVOD
1.1 Předmět a účel
Statut Krizového štábu Jihomoravského kraje vydává hejtman Jihomoravského kraje za
účelem zřízení Krizového štábu Jihomoravského kraje (dále jen „KŠJMK“). Statut KŠJMK je
určen pro KŠJMK a je závazný pro jeho členy, KrÚ a složky IZS JMK.

1.2 Zkratky
AČR
BRJMK
HZS JMK
IZS JMK
JMK
KOPIS IZS
KRIZPORT
KrÚ
KŘP JMK
KŠJMK
KVV
OKŘ
ORP
PANEL
SPS KŠJMK
ZZS JMK

Armáda České republiky
Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Integrovaný záchranný systém Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj
krajské operační a informační středisko integrovaného záchranného systému
Portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje
Krizový štáb Jihomoravského kraje
Krajské vojenské velitelství Brno
Odbor kancelář ředitele/ky
obec s rozšířenou působností
Panel nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje
Stálá pracovní skupina Krizového štábu Jihomoravského kraje
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.

1.3 Základní pojmy
KŠJMK je zřízen na základě ustanovení § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
jako pracovní orgán hejtmana JMK ke koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení
mimořádných událostí a k řešení krizových situací ve správním obvodu JMK.
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.
Činnost KŠJMK je zasedání KŠJMK nebo činnost SPS KŠJMK.
Pracovištěm KŠJMK je prostor pro zasedání KŠJMK a prostor pro činnost SPS KŠJMK.

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 (dále jen „krizový zákon“);
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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 Jednací řád Krizového štábu;
54/INA–VOK Statut Krajské epidemiologické komise;
55/INA-VOK Statut PANELU NNO JMK .

2 SLOŽENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Složení KŠJMK:
a)
b)
c)
d)

předseda KŠJMK;
tajemník KŠJMK ;
členové KŠJMK;
stálí odborní hosté KŠJMK.

(2) Předsedou KŠJMK je hejtman JMK.
(3) Tajemníkem KŠJMK je tajemník BRJMK.
(4) SPS KŠJMK tvoří:
a) tajemník KŠJMK;
b) vedoucí SPS KŠJMK;
c) vedoucí směn SPS KŠJMK;
d) sekretariát KŠJMK;
e) určení zaměstnanci JMK zařazení v KrÚ;
f) zástupce HZS JMK;
g) zástupce KŘP JMK;
h) zástupce ZZS JMK;
i) zástupce KVV;
j) zástupce pro hospodářská opatření pro krizové stavy;
k) zástupce PANELu;
l) zástupce pro informační linku KrÚ;
m) zástupce pro podporu infomačními technologiemi KrÚ;
n) další přizvaní odborníci s ohledem na druh mimořádné události nebo krizové situace.
(5) Vedoucím SPS KŠJMK je zpravidla tajemník KŠJMK, pokud předseda KŠJMK
nerozhodne jinak.
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(6) Vedoucí směn SPS KŠJMK určuje předseda KŠJMK ze zaměstnanců JMK zařazených
v KrÚ, případně zástupců složek IZS JMK dle druhu krizové situace.
(7) Na pokyn předsedy KŠJMK se mohou účastnit zasedání KŠJMK další osoby, zejména:
a) určení členové SPS KŠJMK a další zaměstnanci JMK zařazení v KrÚ;
b) externí odborníci a specialisté právnických, fyzických podnikajících osob a další
fyzické osoby, přizvané na základě skutečné potřeby a s ohledem na druh řešené
mimořádné události nebo krizové situace.
(8) Po svolání KŠJMK jsou v rámci SPS KŠJMK z určených zaměstnanců JMK zařazených
v KrÚ, zástupců základních složek IZS, AČR a přizvaných externích odborníků
sestavovány odborné pracovní skupiny s ohledem na druh řešené mimořádné události
nebo krizové situace.
(9) V případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se
povodňová komise kraje součástí KŠJMK jako odborná pracovní skupina SPS KŠJMK.
Činnost skupiny v tomto případě řídí předsedou KŠJMK určený člen povodňové komise.
(10) V případech, kdy jsou nařízena mimořádná veterinární opatření podle zvláštních právních
předpisů a vzniklé ohrožení má povahu mimořádné události, jejíž následky vedou ke
vzniku krizové situace, stává se krajská nákazová komise součástí KŠJMK jako odborná
pracovní skupina SPS KŠJMK.
(11) Jmenovité složení KŠJMK, včetně údajů nezbytných pro spojení, vede Oddělení
krizového řízení a obrany OKŘ KrÚ a sděluje je Oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení HZS JMK. Aktuální kontakty na členy KŠJMK jsou vedeny na portálu
KRIZPORT v neveřejné části. Za aktualizaci zodpovídá tajemník KŠJMK.
(12) Organizační struktura KŠJMK kraje je uvedena v příloze č. 1.

3 PŮSOBNOST KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Předseda KŠJMK svolá a použije KŠJMK pokud:
a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti
orgánu krizového řízení;
b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového
řízení nebo pro jeho část;
c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací;
d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných
a likvidačních prací;
e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek
integrovaného záchranného systému;
f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá
z podmínek uvedených v písmenu a) až e).
(2) KŠJMK zabezpečuje součinnost, jednotnost a usměrňuje činnost orgánů krizového řízení,
orgánů veřejné správy, složek IZS JMK, AČR, subjektů kritické infrastruktury a ostatních
subjektů zapojených do řešení krizových situací a mimořádných událostí na správním
území JMK v souladu s krizovými, havarijními, povodňovými a dalšími plány s cílem
dosažení maximální efektivity přijímaných opatření.
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(3) Pokud předseda KŠJMK rozhodne a KŠJMK dle ustanovení odst. 1 c) nesvolá, přiměřeně
plní úkoly KŠJMK Oddělení krizového řízení a obrany OKŘ KrÚ jako pracoviště
krizového řízení.

4 ÚKOLY A ČINNOST ČLENŮ A SKUPIN KRIZOVÉHO
ŠTÁBU
(1) KŠJMK zejména:
a) průběžně analyzuje vývoj situace;
b) projednává a navrhuje způsob koordinace záchranných a likvidačních prací;
c) připravuje, projednává a navrhuje krizová opatření v rozsahu úkolů a oprávnění
hejtmana JMK dle krizového zákona a ostatní opatření k řešení krizové situace;
d) připravuje podklady pro rozhodnutí předsedy KŠJMK při vyžadování pomoci od
ústředních správních úřadů podle zvláštních zákonů;
e) vyhodnocuje účinnost přijatých opatření;
f) postupuje v součinnosti s ostatními orgány krizového řízení, složkami IZS JMK
a subjekty dotčenými plněním úkolů z krizového plánu a jejich krizovými štáby za
účelem koordinace řešení situace;
g) v případě zjištění neplnění úkolů starosty obce v době krizového stavu doporučuje
předsedovi KŠJMK zmocněnce k dočasnému výkonu úkolů starosty.
(2) Předseda KŠJMK:
a)
b)
c)
d)

rozhoduje o aktivaci KŠJMK;
řídí činnost KŠJMK;
koordinuje činnost SPS KŠJMK prostřednictvím tajemníka KŠJMK;
vydává rozhodnutí ke koordinaci záchranných a likvidačních prací a k provedení
krizových a ostatních opatření k řešení krizových situací.

(3) Členové KŠJMK:
a) ve své působnosti provádí koordinaci činnosti složek IZS JMK, AČR a zaměstnanců
JMK zařazených v KrÚ;
b) podávají předsedovi KŠJMK návrh na vyhlášení, změnu nebo odvolání krizového
stavu;
c) plní další úkoly na základě rozhodnutí předsedy KŠJMK v rámci své působnosti.
(4) Tajemník KŠJMK:
a) zabezpečuje přípravu zasedání KŠJMK podle pokynů předsedy KŠJMK;
b) zabezpečuje zpracování podkladů pro zasedání KŠJMK;
c) zajišťuje součinnost KŠJMK a SPS KŠJMK s organizačními částmi KrÚ, krizovými
štáby ORP na správním území JMK, s krizovými štáby okolních krajů a s Ústředním
krizovým štábem;
d) zabezpečuje cestou tiskového mluvčího JMK styk s médii, zejména přípravu informací
pro veřejnost, poskytování informací veřejnosti a organizování tiskových konferencí
a styku s hromadnými sdělovacími prostředky;
e) zodpovídá za aktualizaci kontaktů na členy KŠJMK;
f) zabezpečuje cestou zapisovatele KŠJMK zpracování zápisu z jednání KŠJMK.
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(5) SPS KŠJMK při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních
prací pracuje nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání KŠJMK. Její činnost je
zaměřena zejména na:
a) zabezpečení součinnosti se starosty ORP a starosty obcí, jejich krizovými štáby, dále
sjednocování postupů obecních úřadů a územních správních úřadů s krajskou
působností v oblasti ochrany obyvatelstva;
b) zabezpečení součinnosti s Ústředním krizovým štábem;
c) zabezpečení součinnosti s hejtmany a krizovými štáby sousedních krajů;
d) usměrňování a koordinaci záchranných a likvidačních prací na úrovni JMK, ORP
a obcí;
e) zabezpečení součinnosti s havarijními štáby podniků;
f) zpracování návrhů pro vyhlašování a odvolávání ochranných opatření pro
obyvatelstvo;
g) koordinaci evakuace, nouzové ubytování a další nezbytná opatření k přežití
obyvatelstva;
h) zpracování návrhů pro poskytování informací hromadným sdělovacím prostředkům;
i) koordinaci výstavby dekontaminačních míst a provedení dekontaminace osob a složek
IZS;
j) vedení dokumentace o průběhu mimořádné události a krizové situace a předávání
zpráv;
k) organizaci a koordinaci humanitární pomoci.
(6) Vedoucí SPS KŠJMK:
a)
b)
c)
d)
e)

zodpovídá za zajištění činnosti SPS KŠJMK ve směnném provozu;
řídí činnost SPS KŠJMK prostřednictvím vedoucích směn SPS KŠJMK;
zabezpečuje zpracování podkladů pro zasedání KŠJMK;
zodpovídá za zpracování a aktualizaci operativní dokumentace KŠJMK;
zodpovídá za zpracování a aktualizaci pracovní dokumentaci KŠJMK.

(7) Vedoucí směny SPS KŠJMK:
a) analyzuje vývoj krizové situace nebo mimořádné události a dokumentuje postup
řešení;
b) organizuje činnost SPS KŠJMK v rámci směnného provozu;
c) zabezpečuje součinnost s krizovými štáby dotčených ORP, krizovými štáby
sousedních krajů a Ústředním krizovým štábem;
d) organizuje v součinnosti se složkami IZS JMK ochranu obyvatel postiženého území,
včetně zajištění zásobování a humanitární pomoci;
e) zajišťuje zpracování podkladů k rozhodnutí o ukládání a využívání pracovní
povinnosti, pracovní výpomoci a povinnosti poskytovat věcné prostředky;
f) plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy KŠJMK a tajemníka
KŠJMK;
g) zajišťuje funkci podatelny KŠJMK;
h) zajišťuje součinnost s vedoucími odborných pracovních skupin.
(8) Vedoucí odborných pracovních skupin SPS KŠJMK:
a) řídí činnost odborné skupiny a odpovídají za splnění zadaných úkolů v rámci své
působnosti;
b) analyzují vývoj mimořádné události nebo krizové situace dle své působnosti
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a dokumentují postup řešení;
c) plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy KŠJMK a tajemníka
KŠJMK.
(9) Zástupci základních složek IZS JMK, AČR, externí odborníci a specialisté:
a) soustřeďují informace o stavu sil a prostředků své složky, resp. organizace, kterou
v KŠJMK zastupují, vedou celkový přehled jejich nasazení a rozpracovávají návrhy
jejich využití;
b) podávají předsedovi KŠJMK návrh na postup při ochraně obyvatelstva;
c) zajišťují součinnost mezi KŠJMK a složkou, resp. organizací, kterou v KŠJMK
zastupují;
d) zajišťují plnění úkolů vyplývajících z jednání KŠJMK ve složce, resp. organizaci,
kterou v KŠJMK zastupují;
e) připravují technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům své
složky, resp. organizace, kterou v KŠJMK zastupují;
f) plní další úkoly v souladu se zákony dle rozhodnutí předsedy KŠJMK a požadavků
tajemníka KŠJMK.
(10) Sekretariát KŠJMK zajišťuje organizační a administrativní podmínky pro činnost
KŠJMK. Zejména eviduje veškeré informace související s činností KŠJMK, tj. došlé
i odeslané písemnosti, telefonické hovory, zprávy elektronické pošty, zvukové záznamy,
vytvořené písemnosti apod.
(11) Úkoly sekretariátu KŠJMK plní Oddělení krizového řízení OKŘ KrÚ, doplněné o určené
zaměstnance JMK zařazené v KrÚ.
(12) Činnost SPS KŠJMK je zajišťována ve 12 hodinových směnách. Po dlouhodobé
nepřetržité činnosti rozhodnutím předsedy KŠJMK může být činnost SPS KŠJMK
zajišťována ve směnách 8 hodinových.

5 SVOLÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) KŠJMK svolává předseda KŠJMK operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí
týkajících se řešení hrozící nebo vzniklé mimořádné události nebo krizové situace
a k projednání a přijetí krizových opatření daných právními předpisy. Svolání úvodního
společného zasedání KŠJMK a dosažení pohotovosti k činnosti se provádí na pokyn
předsedy KŠJMK. Předseda KŠJMK určí čas, místo a důvod úvodního zasedání KŠJMK.
(2) Podnět ke svolání KŠJMK může dát předsedovi KŠJMK člen BRJMK.
(3) V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, může dát podnět ke svolání KŠJMK i řídící
důstojník HZS JMK.
(4) Řídící důstojník HZS JMK může k okamžitému zahájení přípravy koordinace
záchranných a likvidačních prací také svolat SPS KŠJMK. V takovém případě řídí její
činnost až do dalšího rozhodnutí předsedy KŠJMK.
(5) Svolání KŠJMK realizuje KOPIS IZS na základě ústního, písemného nebo zpětným
voláním ověřeného telefonického pokynu předsedy KŠJMK a v jím stanoveném rozsahu,
pokud předseda KŠJMK nerozhodne jinak.
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(6) KOPIS IZS:
a) neprodleně informuje členy a stálé odborné hosty BRJMK o svolání KŠJMK, čase
a místě úvodního společného zasedání KŠJMK a je-li předsedou KŠJMK vyžadována
jejich osobní účast na úvodním společném zasedání KŠJMK;
b) oznámí nadřízenému operačnímu a informačnímu středisku IZS aktivaci KŠJMK,
přičemž se za počátek aktivace považuje čas zahájení úvodního zasedání KŠJMK;
c) na pokyn předsedy KŠJMK provede svolání SPS KŠJMK, pokud již nebyla svolána
řídícím důstojníkem HZS JMK.
(7) V případě, že předseda KŠJMK rozhodne o jiném způsobu svolání KŠJMK, tak na jeho
pokyn plní funkci KOPIS IZS tajemník KŠJMK. Ten v tomto případě dále neprodleně
informuje o svolání KŠJMK KOPIS IZS.
(8) O svolání členů odborných skupin SPS KŠJMK nebo jiných specialistů rozhodne
s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace předseda KŠJMK na
návrh vedoucího SPS KŠJMK. Jejich výběr a svolání provádí vedoucí SPS KŠJMK nebo
pokud jsou zřízeny jednotliví vedoucí odborných pracovních skupin podle druhu,
charakteru a rozsahu mimořádné události nebo krizové situace.

6 CVIČENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Předseda KŠJMK nařídí cvičení KŠJMK, pokud během uplynulých 12 kalendářních
měsíců nebyl svolán KŠJMK
a) při cvičení složek integrovaného záchranného systému nebo při cvičení orgánů
krizového řízení nebo
b) při řešení mimořádné události nebo krizové situace.
(2) Prověrka spojení se členy KŠJMK je prováděna podle potřeby na pokyn hejtmana JMK.
(3) Při cvičeních KŠJMK mohou být členové KŠJMK a vedoucí odborných pracovních
skupin SPS KŠJMK zastupováni jen ve výjimečných případech.

7 DOSAŽITELNOST ČLENŮ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Časový limit dosažení pohotovosti členů KŠJMK a externích vedoucích odborných
pracovních skupin SPS KŠJMK na určených pracovištích stanovuje vždy předseda KŠ
JMK s ohledem na druh a závažnost hrozící nebo vzniklé mimořádné události nebo
krizové situace a s ohledem na denní dobu.
(2) Vedoucí odborných pracovních skupin SPS KŠJMK po svém vyrozumění informují
členy své pracovní skupiny, kteří se dostaví do určeného místa zasedání SPS KŠJMK
v nejkratším možném čase.
(3) Prověrky dosažitelnosti jsou realizovány navázáním telefonického spojení KOPIS IZS
s členy KŠJMK, a jejich zpětným potvrzením o časové možnosti dostavit se na určené
pracoviště. Prověrky dosažitelnosti nařizuje předseda KŠJMK, který pověří tajemníka
KŠJMK řízením prověrky dosažitelnosti. Tajemník KŠJMK o výsledku prověrky
neprodleně informuje předsedu KŠJMK.
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SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE KRIZOVÝCH ŠTÁBŮ

(1) KŠJMK spolupracuje a udržuje spojení s Ústředním krizovým štábem, krizovými štáby
ORP, krizovými štáby složek IZS JMK a skupinou velení KVV.
(2) Kooperačním nástrojem jsou standardizovaná hlášení, která jsou zasílána prioritně
e-mailem na adresu příslušného krizového štábu a současně v kopii na KOPIS IZS.
(3) Pokud není Ústředním krizovým štábem v případě, že je svolán, nebo předsedou KŠJMK
stanoveno jinak, odesílají krizové štáby ORP, základních složek IZS JMK a KVV
předsedovi KŠJMK periodická hlášení o situaci se stavem k 6.00 hodině a k 18.00
hodině, a to do jedné hodiny od těchto časů.
(4) Souhrnnou zprávu za JMK zpracovává SPS KŠJMK do jedné hodiny od stanoveného
času a tuto zprávu zasílá e-mailem na KOPIS IZS, které ji předá nadřízenému
operačnímu a informačnímu středisku IZS.

9 PRACOVIŠTĚ A MÍSTO ZASEDÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU
(1) Pro zasedání KŠJMK je zpravidla využíván jednací sál RJMK, pokud předseda KŠJMK
nerozhodne jinak.
(2) Záložním pracovištěm je zasedací místnost na KOPIS IZS, Cihlářská 26a, Brno.
(3) Pro činnost SPS KŠJMK za krizových situací je zpravidla využívána místnost 037
v objektu KrÚ Žerotínovo náměstí 3/5 Brno, pokud není předsedou KŠJMK rozhodnuto
jinak.
(4) Pro činnost odborných pracovních skupin SPS KŠJMK se využívají vhodné prostory
KrÚ, složek IZS JMK, KVV nebo dalších institucí a organizací, dotčených řešením
krizové situace nebo koordinací záchranných a likvidačních prací.
(5) Vytvoření podmínek pro činnost KŠJMK v záložním prostoru je povinností HZS JMK.
Organizační přípravu a administrativní podmínky pro činnost KŠJMK součinnostně
zajišťuje Oddělení krizového řízení a obrany OKŘ KrÚ.
(6) Pokud předseda KŠJMK rozhodne o svolání společného zasedání KŠJMK mimo prostory
KrÚ, např. u složek IZS JMK nebo AČR, zajišťuje organizační a materiální vybavení
příslušná složka IZS JMK (HZS, PČR, ZZS), AČR (KVV), nebo jiná dotčená instituce
nebo organizace.
(7) Materiální vybavení pracoviště KŠJMK v objektu KrÚ Žerotínovo náměstí 3/5 Brno pro
činnost za krizových situací zajišťuje Oddělení hospodářské správy OKŘ KrÚ.
(8) Hotovostní vozidlo s řidičem pro činnost SPS KŠJMK vyčleňuje Oddělení hospodářské
správy OKŘ KrÚ.
(9) Další podrobnosti stanoví operativní dokumentace KŠJMK, kterou tvoří především
mapové podklady, údaje pro spojení, poskytnuté přehledy a další aktuální informace dle
druhu KS. Zpracovává a aktualizuje ji vedoucí SPS KŠJMK. Činnost zaměstnanců JMK
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zařazených do KrÚ se dále řídí vnitřními normami KrÚ a Plánem krizové připravenosti
KrÚ.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Pravidla a další podrobnosti jednání KŠJMK při společném zasedání jsou upraveny
v 58/INA-VOK Jednací řád Krizového štábu.
(2) Statut KŠJMK je přístupný veřejnosti elektronicky na internetových stránkách JMK
a v listinné podobě v sídle KrÚ.
(3) Za zpracování a aktualizaci pracovní dokumentace KŠJMK, kterou tvoří především
standardizovaná hlášení o činnosti KŠJMK, odpovídá vedoucí SPS KŠJMK.
(4) KrÚ zajistí distribuci Statutu KŠJMK a jejich aktualizaci všem členům KŠJMK.
(5) Čtvrté vydání této směrnice 10/INA-VOK nahrazuje třetí vydání směrnice 10/INA-VOK
účinné od 1. 7. 2011 do 31. 10. 2013.

11 PŘÍLOHY
Příloha č. 1

Organizační struktura

obrázek
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Příloha č. 1 Statutu Krizového štábu Jihomoravského kraje - Organizační struktura

BEZPEČNOSTNÍ RADA JMK
- předseda
- tajemník
- členové
+ stálí odborní hosté

AČR
–> KVV BRNO

PČR
- --

STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA KŠJMK

HZS

- vedoucí
- vedoucí směn
- členové

ZZS JMK

SEKRETARIÁT

PANEL
ODBORNÉ
PRAC. SKUPINY

KRIZOVÝ ŠTÁB = BRJMK
+ SPS KŠJMK
- předseda
- tajemník
- členové BRJMK
- stálí odborní hosté BRJMK
- členové SPS KŠJMK
=> SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ KŠ
► Hejtman

= předseda BRJMK
= předseda KŠJMK

► Tajemník BR = tajemník KŠJMK
+ vedoucí SPS KŠJMK

KrÚ pro KŠJMK:
- PRACOVIŠTĚ
KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
- URČENÍ ZAMĚSTNANCI

DALŠÍ
EXTERNÍ SUBJ.
Za krizového stavu
KRAJSKÁ
POVODŇOVÁ KOMISE

KRAJSKÁ
NÁKAZOVÁ KOMISE

KRAJSKÁ
EPIDEMIOLOGICKÁ
KOMISE

A JINÉ
AD HOC
ZŘÍZENÉ
0

