Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 23. 2. 2012
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitel Jaderné elektrárny

Dukovany)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana Kraje

Vysočina)

8. plk. Ing. Miroslav Šimon

(ředitel

Hasičského

záchranného sboru Kraje Vysočina)

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

Kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

7. Ing. Tomáš Žák, MBA

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského vojenského

velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

10. MUDr. Lukáš Kettner. MBA

(vedoucí odboru

Kraje Vysočina)

zdravotnictví)

5. plk. Ing. Pavel Suchánek

11. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

(ředitel kanceláře ředitele
Krajského ředitelství police Kraje Vysočina)

6. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

2. Mgr. Josef Bačkovský

hejtmana)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Hodnocení práce bezpečností rady kraje v roce 2011, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2011, plán práce na rok 2012;
(Jan Slámečka, předseda BK Rady Kraje Vysočina);
3. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a jejich
řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok
2012, (Ing. Jan Murárik, předseda BRK);
4. Finanční zabezpečení ZZS k zajištění činnosti IZS v roce 2012, (Ing. Vladislava Filová,
ředitelka ZZS Kraje Vysočina);
5. Projednání Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, (účinnost dne
1. 4. 2012), (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina);
6. Finanční zabezpečení Police ČR k zajištění činnosti IZS a bezpečnosti v roce 2012,
(plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Křp Kraje Vysočina);
7. Finanční zabezpečení HZS kraje k zajištění činnosti IZS, Požární ochrany a krizové řízení
a ochranu obyvatel v roce 2012, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
8. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2011 a Návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2012,
(plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
9. Vyhodnocení prověřovacích cvičení v nemocnicích v Kraji Vysočina zřizované krajem,
(MUDr. Lukáš Kettner, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ);
10. Plán kontrol u obcí s rozšířenou působností prováděnou oddělením krizového řízení
a bezpečnosti KrÚ, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

11. Výsledky zátěžových testů Jaderné elektrárny Dukovany, (Ing. Tomáš Žák, MBA,
ředitel JE Dukovany);
12. Aktualizace VněHP JE Dukovany, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
13. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná.
Jiří Běhounek přednesl návrh programu. Program jednání byl upraven z časových důvodů do
následujícího pořadí:
1. Hodnocení práce bezpečností rady kraje v roce 2011, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
2. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2011, plán práce na rok 2012;
(Jan Slámečka, předseda BK Rady Kraje Vysočina);
3. Výsledky zátěžových testů Jaderné elektrárny Dukovany, (Ing. Tomáš Žák, MBA, ředitel JE
Dukovany);
4. Aktualizace VněHP JE Dukovany, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
5. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a jejich
řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS na rok
2012, (Ing. Jan Murárik, předseda BRK);
6. Finanční zabezpečení ZZS k zajištění činnosti IZS v roce 2012, (Ing. Vladislava Filová,
ředitelka ZZS Kraje Vysočina);
7. Projednání Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, (účinnost
dne 1. 4. 2012), (Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS Kraje Vysočina);
8. Finanční zabezpečení Police ČR k zajištění činnosti IZS a bezpečnosti v roce 2012,
(plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Křp Kraje Vysočina);
9. Finanční zabezpečení HZS kraje k zajištění činnosti IZS, Požární ochrany a krizové řízení a
ochranu obyvatel v roce 2012, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
10. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2011 a Návrh plánu provedení cvičení IZS v roce 2012,
(plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS Kraje Vysočina);
11. Vyhodnocení prověřovacích cvičení v nemocnicích v Kraji Vysočina zřizované krajem,
(MUDr. Lukáš Kettner, MBA, vedoucí odboru zdravotnictví KrÚ);
12. Plán kontrol u obcí s rozšířenou působností prováděnou oddělením krizového řízení a
bezpečnosti KrÚ, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
13. Rozprava;
Takto upravený program byl schválen 11 hlasy.
1. Hodnocení práce bezpečností rady kraje v roce 2011
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. V roce 2011 zasedala bezpečnostní rada celkem
sedmkrát. Jednání probíhala dle schváleného plánu práce na rok 2011 a rovněž byly zařazeny do
jednání aktuální body dle návrhu jednotlivých členů BRK. Na začátku roku 2011 byly na žádost
hejtmana kraje MUDr. Jiřího Běhounka svolaná dvě mimořádná zasedání BRK a to dne 31. 1. a
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14. 2. 2011. Obě jednání se zabývala informacemi o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje
v souvislosti s výzvou Lékařského odborového svazu „Děkujeme, odcházíme“. K zabezpečení
nezbytné péče o pacienty a nemocné byla navrhována a plánována nouzová opatření a řešení.
Jednou z krajních variant řešení očekávané situace bylo i projednání využití ustanovení zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který umožňuje
stanovit tzv. pracovní povinnost dle přesně stanovených postupů a podmínek. Dle následného
vývoje situace nebylo nutno tyto nástroje využít. Plánována byla dvě výjezdní jednání BRK.
Celkem bylo přijato v roce 2011 28 usnesení. Z 28 usnesení bylo splněno 24 a u 4 plnění úkolu
pokračuje. Tyto jsou včetně popisu stavu plnění uvedeny v příloze 1. Během roku 2011 byla ještě
plněna usnesení z roku 2009 a 2010, která byla splněna.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 01/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
stav plnění usnesení za rok 2009, 2010 a 2011 a hodnocení práce BRK v roce 2011 dle materiálu
BRK-01-2011-01P a BRK-01-2011-01P př. 1
ukládá
1. členům BRK dále pokračovat v plnění rozpracovaných usnesení,
2. tajemníkovi BRK sledovat plnění usnesení.
odpovědnost: členové BRK
tajemník BRK
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
2. Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje za rok 2011, plán práce na rok
2012
Jan Slámečka okomentoval podkladový materiál. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje
Vysočina na rok 2012 byl zpracován na základě dosavadních zkušeností komise. Zhodnocením
činnosti bezpečnostní komise v roce 2011 se zabývalo 6. jednání BK dne 6. 12. 2011 na základě
zprávy, kterou přednesl předseda komise Jan Slámečka. Rovněž se zabývalo i Plánem činnosti
Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 02/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o činnosti bezpečnostní komise rady kraje v roce 2011 a plán práce na rok 2012 dle
materiálu BRK-01-2012-02P, BRK-01-2012-02P, př. 1 a BRK-01-2012-02P, př. 2.
odpovědnost: J. Slámečka
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Výsledky zátěžových testů Jaderné elektrárny Dukovany
Tomáš Žák okomentoval prezentaci k výsledkům zátěžových testů JE Dukovany. Zátěžové testy
jaderných elektráren požadované Evropskou radou jsou definovány jako cílené hodnocení
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bezpečnostních rezerv a odolnosti jaderných elektráren (dále jen „JE“), na pozadí skutečností, ke
kterým došlo v Japonsku na JE Fukushima-Daiichi, po zemětřesení a následné vlně tsunami dne
11. 3. 2011. Zadání požaduje analyzovat kombinace extrémních situací, které mohou vést k těžké
havárii jaderného zařízení, bez ohledu na jejich nízkou pravděpodobnost. Na základě skutečností
identifikovaných při havárii v JE Fukushima-Daichi byla mezinárodními jadernými institucemi
vydána řada závěrů a ponaučení, které jsou aplikovatelné pro všechny typy reaktorů. Zátěžové
testy jsou součástí komplexního hodnocení bezpečnosti JE, které navazuje na mezinárodní
dokumenty publikované k dané události. O provedení zátěžových testů byl ČEZ, a. s. požádán
dopisem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) ze dne 25. 5. 2011.
Hodnocení bylo provedeno specialisty z oborů jaderné bezpečnosti, projektování jaderných
zařízení, managementu havárií, havarijní připravenosti a výzkumu fenomenologie těžkých havárií,
plně kvalifikovanými pro tuto činnost. Hodnotitelé postupovali v souladu s deterministickým
přístupem předpokládaného postupného selhání všech preventivních opatření při hodnocení
extrémních scénářů. Vzhledem ke krátké době, ve které musely být zátěžové testy provedeny byl
jmenován pracovní tým, stanoven pevný harmonogram a definovány výstupy z jednotlivých etap
jejich zpracování. K termínu 15. 8. byl SÚJB informován o aktuálním stavu a postupu hodnocení
formou tzv. Progress reportu. Zpráva hodnotí charakteristiku JE Dukovany a její lokality na základě
znalostí, které vyplývají z bezpečnostních studií, analýz, průzkumů, historických zkušeností a
inženýrského odhadu, a týkají se současného výskytu několika neočekávaných (nadprojektových)
a nepravděpodobných situací a poruch, kombinací kterých může dojít k hypotetickému havarijnímu
stavu bloku s předpokládanou četností výskytu jedenkrát za 1 000 000 let provozu JE nebo ještě
menší.
Hodnocení zahrnuje:
posouzení projektových požadavků a soulad s jejich plněním,
posouzení odolnosti, robustnosti vůči nadprojektovým stavům (bezpečnostní rezervy,
diverzita, redundance, fyzická separace, atd.) a efektivity systému ochrany do hloubky, včetně
identifikace hraničních stavů a případných opatření jak se těmto hraničním stavům vyhnout,
identifikaci všech prostředků k udržování 3 základních bezpečnostních funkcí (reaktivita,
chlazení paliva, omezení úniků) i podpůrných funkcí (elektrické napájení, odvod tepla do
koncového jímače) a zvažuje efektivní možnosti k dalšímu zlepšení ochrany do hloubky.
V hodnocení jsou postiženy všechny provozní režimy a stavy jaderných bloků. Konkrétně se
zabývá dopady událostí jako je zemětřesení, záplavy, extrémní přírodní vlivy, ztráta vnějších zdrojů
el. napájení, úplná ztráta el. napájení a ztráta koncového jímače tepla. Významnou část zprávy
tvoří rovněž kapitola „těžké havárie“, jež popisuje procesy a strategie pro jejich zvládnutí v různých
fázích. Výsledky zátěžových testů potvrzují skutečnost, že robustnost JE Dukovany poskytuje
značné rezervy k odvrácení těžkých havárií. K silným stránkám z pohledu vnějších rizik patří
zejména: projekt, jež prochází stálou kontrolou a aplikuje relevantní nové poznatky, lokalita
s minimálním seismickým rizikem, lokalita prakticky vylučující vnější záplavy, dvě velké vodní
nádrže na doplňování surové vody atd. Z pohledu zátěžových testů je významné zejména pozitivní
hodnocení lokality. Elektrárna je schopna bezpečně zvládnout i vysoce nepravděpodobné
extrémní havarijní stavy, aniž by došlo k ohrožení jejího okolí. Kompletní zprávu o Stress testech je
k dispozici na webových stránkách www.cez.cz.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 03/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
prezentaci ředitele JE Dukovany týkající se výsledků zátěžových testů dle materiálu BRK-01-201203P a BRK-01-2012-03P, př. 1
odpovědnost: členové BRK
termín: 23. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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4. Aktualizace VněHP JE Dukovany
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Vnější havarijní plán (dále jen „VHP“) pro zónu
havarijního plánování JE Dukovany byl naposledy aktualizován 30. 10. 2009, kdy do něj
byly zapracovány mimo běžných aktualizací i některé poznatky a závěry cvičení ZÓNA 2008.
V roce 2010 proběhlo cvičení ZÓNA 2010 v okolí JE Temelín. Jedním z návrhů opatření
ve vyhodnocení cvičení byl i bod, aby v rámci plánované novelizace zákona č. 239/2000 Sb. a jeho
prováděcích předpisů byl řešen i obsah a způsob zpracování vnějších havarijních plánů obou
elektráren. Proto nynější revize VHP JE Dukovany byla provedena tak, aby respektovala znění
platných právních předpisů vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
IZS, ve znění vyhl. č. 429/2003 Sb., a zároveň byly odstraněny nadbytečné informace. Revize
zahrnuje změny ve všech kapitolách, plánech konkrétních činností i přílohách. Plán byl zpracován
v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. Na revizi se podílely všechny zainteresované složky
obou krajů (krajské úřady, Armáda ČR, Krajské ředitelství Policie ČR, krajské hygienické stanice,
krajské veterinární správy).
Jiří Běhounek vznesl dotaz, proč bude VHP umístěn na portálu Krizového řízení Jihomoravského
kraje, jak je uvedeno v předloženém materiálu, viz citace z podkladového materiálu „Z důvodu
zvýšení operativnosti a aktuálnosti údajů obsažených ve Vnějším havarijním plánu se připravuje
možnost přístupů všech dotčených orgánů Kraje Vysočina na portál Krizového řízení
Jihomoravského kraje, kde bude umístěna a průběžně aktualizována nejnovější verze VHP pro
ZHP JE Dukovany“ konec citace.
Jan Murárik uvedl, že uvedená formulace je nepřesná a že se jedné o portál krizového řízení HZS
Jihomoravského kraje s názvem KRIZPORT, který má HZS JmK zvlášť zakoupený a kde je možno
VHP umístit v předložené podobě.
Jiří Běhounek řekl, že detailní oblasti VHP byly projednány s jednotlivými zpracovateli a vyslovil
požadavek na zřízení práv pro všechny dotčené orgány Kraje Vysočina na portál Kraje Vysočina,
kde bude umístěna a průběžně aktualizována nejnovější verze VHP pro ZHP JE Dukovany. Uložil
tajemníkovi BRK tuto možnost projednat s odborem informatiky KrÚ.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 04/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
revizi Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany dle materiálu BRK01-2012-04P, BRK-01-2012-04N, př. 1
doporučuje
hejtmanovi kraje na základě § 11 odst. d) zákona č. 239/2000 Sb., schválit revizi Vnějšího
havarijního plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany,
ukládá
1) řediteli HZS Kraje Vysočina v souladu s § 27 vyhl. č. 429/2003 Sb., kterou se mění vyhl. č.
328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, předat vyhotovení plánu
držiteli povolení (JE Dukovany), MV – Generálnímu ředitelství HZS ČR, Státnímu úřadu pro
jadernou bezpečnost, HZS Jihomoravského kraje, dále obcím, správním úřadům s krajskou
a okresní působností a složkám uvedeným ve vnějším havarijním plánu a dotčeným
předpokládanou mimořádnou událostí,
2) dotčeným členům BRK Vysočina dle zabezpečované oblasti působnosti úkoly z plánu
zapracovat do své prováděcí dokumentace;
3) tajemníkovi BRK zjistit možnosti umístění VněHP na portál Kraje Vysočina se
zabezpečeným přístupem.
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odpovědnost: Miroslav Šimon,
Jan Murárik
členové BRK
termín:
1) předání plánů – do 30. 3. 2012
2) zapracování do vlastní dokumentace – průběžně
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Finanční zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a
jejich řešení na území kraje, Rozpočet Kraje Vysočina kapitola Požární ochrana a IZS
na rok 2012
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. V rozpočtu Kraje Vysočina na Kapitole požární
ochrana a IZS jsou pro rok 2012 plánovány výdaje v celkové výši 12,8 mil. Kč. Z toho je určeno
na běžné výdaje 6,2 mil. Kč a na ostatní výdaje 6,6 mil. Kč. Rozhodující část tvoří výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany jako jednotek integrovaného
záchranného systému.
Běžné výdaje:
Celkem je na běžné výdaje plánováno 6 280 000 Kč. Jedná se o prostředky na zajištění běžné
činnosti orgánů krizového řízení a na zajištění akutních výdajů v případě mimořádné situace
nebo krizové situace. Mezi běžné výdaje jsou rovněž zařazeny prostředky na zabezpečení požární
ochrany – dotace obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH ve výši
6 000 000 Kč stejná výše jako v roce 2011.
Ostatní výdaje:
Celková částka určená na ostatní výdaje je 6 600 000 Kč. Z těchto prostředků budou dotovány
projekty obcí zaměřené na řešení hlavních bezpečnostních problémů dle Programu prevence
kriminality Kraje Vysočina na rok 2012: – 1 300 000 Kč a dotace na ochranu obecního nemovitého
majetku – 800 tis. Kč, jako spoluúčast na projektech obcí na ochranu obecního majetku před
krádežemi.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 05/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o finančním zabezpečení připravenosti kraje na mimořádné události a krizové situace a
jejich řešení na území Kraje Vysočina a výdajích na požární ochranu v roce 2012 dle materiálu
BRK-01-2012-05P a BRK-01-2012-05P, př. 1
odpovědnost: Jan Murárik
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
6. Finanční zabezpečení ZZS k zajištění činnosti IZS v roce 2012
Vladislava Filová okomentovala podkladový materiál. Zdravotnická záchranná služba Kraje
Vysočina (dále jen „ZZS KV“) tvoří základní složku integrovaného záchranného systému a dále
poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na území Kraje Vysočina. Z toho vyplývá, že kromě
poskytování akutní a neodkladné zdravotní péče, musí plnit úkoly spojené s nepřetržitou
připraveností na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Současné financování ZZS KV
je zajištěno z veřejného zdravotního pojištění a z rozpočtu kraje. Zákon o ZZS nově definuje, že
náklady na připravenost na řešení mimořádných událostí budou hrazeny ze státního rozpočtu, výši
stanoví vláda nařízením. Finanční plán pro rok 2012 předpokládá, že ZZS KV bude schopna beze
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zbytku splnit všechny úkoly spojené s těmito povinnostmi. Pro plnění úkolů spojených s krizovou
činností má zpracován Traumatologický plán, který definuje postupy zajištění PNP při hromadném
neštěstí, tj. činnost zdravotnického operačního střediska, činnost lékaře nebo zdravotnického
záchranáře, překážky v činnosti záchranných týmů, aktivace TP nemocnic, navýšení sil a
prostředků, tj. aktivace personálu a materiálových zdrojů, činnost krizového štábu ZZS, tj. složení,
základní úkoly, specifické úkoly vrchních sester a provozářů, seznam vyrozumívaných
zaměstnanců, seznam zásahových vozidel, posilové prostředky pro přepravu raněných z místa
událostí, pokyny pro zajištění katastrofy s velkými následky, seznam krajských ZZS, seznam
leteckých záchranných služeb v ČR, způsob zabezpečení zdravotnické pomoci evakuovanému či
ukrytému obyvatelstvu v případě radiační havárie JEDU, kontakty specializovaných pracovišť při
radiačních nehodách atd.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 06/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informaci o finančním zabezpečení ZZS KV k zajištění činnosti IZS v roce 2012, dle materiálu
BRK-01-2012-06P a BRK-01-2012-06P př. 1.
odpovědnost: Vladislava Filová
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
7. Projednání Zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
Vladislava Filová okomentovala podkladový materiál. Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina (dále jen „ZZS KV“) poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na území
Kraje Vysočina. Do 31. 3. 2012 upravuje její činnost Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické
záchranné službě, která je prováděcím předpisem k Zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Od 1. 4. 2012 vstoupí v účinnost zcela nový Zákon č.374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě, který definuje práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
Zákon upravuje podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby, podmínky pro zajištění
připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, dále upravuje povinnosti
poskytovatelů akutní lůžkové péče a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné
služby. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen mimo jiné také ve své činnosti
zohlednit a aplikovat zcela nový Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (účinnost od
1. 4. 2012) a všechny prováděcí právní předpisy k oběma zákonům.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 07/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace k Zákonu č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě dle materiálu BRK-012012-07P a BRK-01-2012-07P př. 1
ukládá
1. zabezpečit realizaci Zákona v organizaci Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
p.o.
2. aktualizaci dopadů do IZS Kraje Vysočina.
Odpovědnost: Vladislava Filová
členové BRK
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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8. Finanční zabezpečení Police ČR k zajištění činnosti IZS a bezpečnosti v roce 2012
Pavel Suchánek okomentoval podkladový materiál. Jedná se o finanční prostředky pro běžné
výdaje a finanční prostředky pro mzdové výdaje příslušníků i občanských zaměstnanců KŘP-J.
V roce 2012 bude KŘP-J disponovat v oblasti běžných výdajů částkou 79.445.000,- Kč a v oblasti
mzdových výdajů částkou 635.275.000,- Kč.
Běžné výdaje:
V oblasti běžných výdajů došlo v roce 2011 ke snížení rozpočtu oproti roku 2010 o 13,2 mil. Kč. V
roce 2012 disponuje KŘP-J s rozpočtem na běžné výdaje s částkou 79.445.000,- Kč, která je
oproti roku 2011 o 148.989,- Kč nižší. Porovnáním roku 2012 s rokem 2010 se jedná o snížení
rozpočtované částky na běžné výdaje o 13.362.642,- Kč.
Na základě strategického rozhodnutí vedení KŘP-J došlo ke stanovení priorit rozpisu rozpočtu pro
rok 2012, kde jako první priorita byla určena potřeba pokrytí mandatorních výdajů KŘP-J a proto
v této oblasti došlo k navýšení finančních prostředků oproti roku 2011. Toto navýšení má
souvislost se zvýšením cen jednotlivých komodit (teplo, voda, elektrická energie apod.).
Druhá priorita, která je velmi významná pro zajištění přímé bezpečnosti obyvatel a návštěvníků
Kraje Vysočina, je oblast PHM. Zde došlo k navýšení finančních prostředků v souvislosti se
zvýšením cen PHM, a to v průměru o 8%. Třetí stanovenou prioritou je oblast nákupu služeb a
čtvrtou prioritou je oblast opravy a údržby majetku. Rizika, která jsou schopna přímo ovlivnit
zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v Kraji Vysočina, jsou zejména vzrůstající cena PHM,
kdy je předpoklad až 40,- Kč/litr, a případné navýšení cen plynu a elektrické energie. Na tato rizika
lze reagovat pouze vnitřním přerozdělením rozpočtu, což může mít za následek, že nebude
zajišťována žádná obnova majetku (např. výpočetní technika apod.).
Mzdové výdaje:
V roce 2012 jsou rozpočtovány finanční prostředky v oblasti mzdových výdajů na plánovaný
stav příslušníků KŘP-J (1219 příslušníků) a na plánovaný stav občanských zaměstnanců
(270 občanských zaměstnanců). Pro příslušníky se pracuje s prostředky o objemu 408.647.000,Kč a pro občanské zaměstnance 58.676.000,- Kč; celkově 467.323.000,- Kč. Včetně odvodů a
FKSP se disponuje v roce 2012 se mzdovými prostředky ve výši 635.275.000,- Kč, což je oproti
roku 2010 pokles o 60.624.000,- Kč a oproti roku 2011 pokles o 40.315.000,- Kč.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 08/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o finančním zabezpečení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina k zajištění činnosti
IZS a bezpečnosti v roce 2012 dle materiálu BRK-01-2012-08P a BRK-01-2012-08P př. 1.
Odpovědnost: Miloš Trojánek
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
Během jednání odešel předseda bezpečnostní rady Jiří Běhounek. Řízení zasedání se ujal
Vladimír Novotný.
9. Finanční zabezpečení HZS kraje k zajištění činnosti IZS, Požární ochrany a krizové
řízení a ochranu obyvatel v roce 2012
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Předkládaný materiál seznamuje s vývojem
rozpočtu HZS Kraje Vysočina v letech 2010 až 2012 v souvislosti s restrikcí státního rozpočtu.
Poukazuje na stálý pokles výše ostatních provozních výdajů od r. 2006. Seznamuje s provedenými
úspornými opatření v r. 2011 a vyčísluje výši nejvyšších úspor. Závěr se týká další avizované
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restrikce rozpočtu v následujících letech a možných důsledků v oblasti zabezpečení
akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina, ke snížení úrovně zabezpečení obyvatel při
mimořádných událostech a ke snížení bezpečnosti v Kraji Vysočina a tím i celého integrovaného
záchranného systému. V roce 2011 došlo k razantnímu snížení rozpočtu ostatních provozních
výdajů (dále jen „OPV“) oproti roku 2010 o 9 218 tis. Kč. Na letošní rok je rozpočet OPV stanoven
ve výši 40 469 tis. Kč, je tedy oproti roku 2011 nižší o dalších 609 tis. Kč, tj. oproti roku
2010 o 9 827 tis. Kč. Ke krácení rozpočtu došlo oproti roku 2010 také v oblasti mzdových
a souvisejících výdajů (o 10,9 %) a rovněž u investičních výdajů, kde na rok 2012 je v rozpočtu
pouze 2,4 mil. Kč. Samozřejmě velkou pomocí byla pro HZS Kraje Vysočina v r. 2011 dotace
poskytnutá z rozpočtu Kraje Vysočina na investiční akce ve výši 4 200 tis. Kč a na OPV ve výši
300 tis. Kč – tato dotace byla v průběhu roku 2011 ještě navýšena o dalších 1 500 tis. Kč na nákup
zimní nafty pro zajištění akceschopnosti jednotek HZS Kraje Vysočina. V roce 2012 bude nadále
dodržována nastavená pravidla úsporných opatření, a tím bude částečně snížena potřeba
finančních prostředků na provoz. Společně s prostředky od pojišťoven za likvidace dopravních
nehod a díky již schválené dotaci, případně dalšímu finančnímu příspěvku z rozpočtu
Kraje Vysočina lze zabezpečit současnou úroveň bezpečnosti obyvatel. Na rok 2013 a 2014 jsou
avizované další ještě vyšší škrty rozpočtu v oblasti OPV a investic. Důsledkem takových opatření
bude nerealizování, popř. odsunutí řady nutných provozních i investičních potřeb.
Nebude obměňována zásahová technika, radiostanice, nebudou prováděny rozsáhlejší opravy
budov stanic. A toto snížení rozpočtu již nebude v silách HZS Kraje Vysočina pokrýt úspornými
opatřením, ani prostředky z dopravních nehod, případně dotací z Kraje Vysočina. To musí vést
ke změně systému požární ochrany, ke snížení stavu hasičů - profesionálů a k podstatnému
snížení úrovně zabezpečení obyvatel při mimořádných událostech a ke změně systému snížení
bezpečnosti v rámci v Kraje Vysočina.

Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 09/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o finančním zabezpečení HZS kraje k zajištění činnosti IZS, Požární ochrany a krizového
řízení a ochrany obyvatelstva dle materiálu BRK-01-2012-09P a BRK-01-2012-09P př. 1.
Odpovědnost: Miroslav Šimon
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
10. Vyhodnocení cvičení IZS za rok 2011 a Návrh plánu provedení cvičení IZS v roce
2012
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Cvičení složek IZS v roce 2011 byla provedena
po jednotlivých okresech v koordinaci HZS Kraje Vysočina a ve spolupráci minimálně se
základními složkami IZS dle přílohy č. 1. Veškerá cvičení jsou minimálně zaměřena na procvičení
velení, koordinaci postupu zdolání mimořádné události a činnost operačních středisek.
Po ukončení cvičení IZS vždy proběhlo společné vyhodnocení zaměřené především na vzájemnou
spolupráci složek IZS a orgánů účastnících se cvičení, minimálně za účasti zástupců základních
složek IZS. Dílčí vyhodnocení, zaměřené především na vlastní činnost si provedla každá účastnící
složka samostatně. Cvičení složek IZS v roce 2012 budou provedena v rámci jednotlivých okresů
Kraje Vysočina v koordinaci HZS Kraje Vysočina a vždy v součinnosti s minimálně se základními
složkami IZS. Předběžný plán cvičení složek IZS pro rok 2011 byl společně se zástupci základních
složek IZS a zástupci Krajského úřadu projednán a schválen dne 25. srpna 2011. Cvičení budou
probíhat minimálně při aktivní účasti zástupců základních složek IZS. Základním tématem cvičení
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jsou mimořádné události s nácvikem ověření metodik typových činností složek IZS a její řešení
minimálně na taktické a operační úrovni. Vyhodnocení cvičení se provede společně se zástupci
jednotlivých složek v dostatečném termínu po ukončení cvičení především se zaměřením
na spolupráci při cvičení při porovnání skutečnosti s uvedenými metodikami. Dílčí vyhodnocení
cvičení v rámci činnosti příslušných složek si zabezpečí každá složka samostatně. Plán cvičení pro
rok 2012 je v příloze č. 2.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 10/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení cvičení IZS za rok 2011 a souhlasí s plánem cvičení IZS Kraje Vysočina pro rok 2012
dle materiálu BRK-01-2012-10P, BRK-01-2012-10P př. 1 a BRK-01-2012-10P př. 2.
Odpovědnost: Miroslav Šimon
členové BRK
Termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
11. Vyhodnocení prověřovacích cvičení v nemocnicích v Kraji Vysočina zřizované
krajem
Lukáš Kettner okomentoval podkladový materiál. Prověřovací cvičení byla provedena za účelem
ověření přípravy složek IZS činnost při hromadném neštěstí - tato cvičení, která byla vyhlášena
v pěti krajských nemocnicích byla neohlášená, což byl zásadní požadavek a smysl prověření.
Provedená cvičení měla za cíl reálně prověřit krizovou připravenost zdravotnictví v Kraji Vysočina schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotnických služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči
obyvatelstvu za mimořádných situací a krizových stavů. Materiál souhrnně hodnotí provedení
prověřovacích cvičení ve zřizovaných nemocnicích v r. 2010 a 2011. Zápis Vyhodnocení
prověřovacích cvičení v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina v r. 2010 a 2011 je v příloze 1.
Zkušenosti a výsledky těchto prověřovacích cvičení byly prezentovány na celorepublikové
konferenci Medicína katastrof Brno v únoru 2012.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 11/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení prověřovacích cvičení ve zřizovaných nemocnicích v roce. 2010 a 2011 dle materiálu
BRK 01-2012-11P, BRK 01-2012-11P př. 1, BRK 01-2012-11P př. 2 a BRK 01-2012-11P př. 3
ukládá
1. odboru zdravotnictví seznámit a projednat s řediteli všech zřizovaných nemocnic souhrnné
vyhodnocení prověřovacích cvičení s důrazem na využití a aplikaci získaných zkušeností
a příkladů dobré praxe na vlastních pracovištích.
odpovědnost: Lukáš Kettner
termín: 30. 4. 2012
2. odboru zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky vyhodnotit u všech zřizovaných
nemocnic náročnost technického řešení a finančního zajištění případné realizace
automatického systému vyrozumění a svolání řídících skupin a zaměstnanců při aktivaci
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traumatologických a krizových plánů, následně informovat na jednání BRK o stavu zjištění
a zhodnocení
odpovědnost: J. Slámečka, Z. Kadlec, J. Murárik, L. Kettner, P. Pavlinec
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
12. Plán kontrol u obcí s rozšířenou působností prováděnou oddělením krizového řízení
a bezpečnosti KrÚ
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Obce s rozšířenou působností plní úkoly
havarijního plánování a krizového řízení ve správních obvodech ORP ve smyslu zákona č.
239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a
zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Oddělení
krizového řízení a bezpečnosti OSH zajištuje metodické řízení ORP v těchto agendách.
Krajský úřad na základě výše uvedených zákonů je oprávněn vykonávat kontrolu v dodržování
těchto zákonů a předpisů vydaných k jejich provedení.
Další použité obecně závazné právní předpisy, usnesení vlády a směrnice ústředních správních
úřadů:
 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu;
 vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování
požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku
na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví
náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor
povolávacího příkazu;
 usnesení vlády České republiky č. 512 ze dne 10. května 2006, o Zásadách pro zřizování
záložních krizových pracovišť
(vše v platném znění).
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 12/01/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci z kontrolní činnosti v oblasti zajištění připravenosti městského úřadu obce s rozšířenou
působností Havlíčkův Broda a Žďár nad Sázavou na mimořádné události a krizové situace dle
materiálu BRK 01-2012-12 P, BRK 01-2012-12 N př. 1, BRK 01-2012-12 N př. 2.
ukládá
v roce 2012 pokračovat v kontrolní činnosti a metodickém vedení u ORP Telč a Světlá nad
Sázavou ve výše uvedené oblasti.
odpovědnost: Jan Murárik
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 10 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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13. Rozprava
Jan Murárik informoval o zasedání týkající se oprav dálnice D 1, které proběhne 27. 2. 2012 na DO
PČR Velký Beranov. Jednání svolává Policejní prezidium. Jeho cílem je příprava na činnost IZS při
plánované rozsáhlé opravě povrchu D1 v roce 2012 a 2013. Z členů BRK se zúčastní J. Slámečka
a J. Murárik.
Vladimír Novotný informoval, že další zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 2/2012
se uskuteční dne 2. 5. 2012 od 13:00 hod. v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava.
J. Murárik informoval, že termín 3. výjezdního zasedání BRK, které je plánováno na Základně
uložené techniky Rančířov bude včas upřesněn.
Závěr
Vladimír Novotný poděkoval členům rady za aktivní účast, popřál všem hezký den a ukončil
jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 28. února 2012.
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