Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného dne 19. 12. 2012
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman Kraje Vysočina,

předseda BRK)

7. Ing. Jaroslav Jakub

(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, dr. h. c.

(ředitel

9. plk. Ing. Jan Ňachaj

(ředitel Krajského vojenského

Krajského úřadu Kraje Vysočina)

velitelství Jihlava)

4. Jan Slámečka

10. MUDr. Lukáš Kettner, MBA

(předseda Bezpečnostní komise Rady

Kraje Vysočina)

(vedoucí odboru

zdravotnictví)

5. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitele Krajského

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

ředitelství policie Kraje Vysočina)

6. Ing. Vladislava Filová

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby Kraje Vysočina)

Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

hejtmana)

2. Mgr. Jiří Hamza

(předseda organizačního výboru
Biatlon Nové Město na Moravě)

Program:
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);
1. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2013; (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
2. Projednání závěrů kontrol u ORP prováděnou oddělením krizového řízení a bezpečnosti
KrÚ v roce 2012 a návrh Plánu kontrol na rok 2013, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
3. Projednání závěrů kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje
u obcí a ORP za rok 2012 a návrh ročního plánu kontrol pro rok 2013, (plk. Ing. Miroslav
Šimon, ředitel HZS KV);
4. Informace o aktualizaci krizové plánu kraje, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS KV);
5. Informace o organizaci mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 Nové Město na Moravě;
(Mgr. Jiří Hamza, předseda organizačního výboru, plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS
KV; plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel KŘP KV; Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS KV);
6. Rozprava, pracovní oběd,
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 do následujícího pořadí:

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

1. Informace o organizaci mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 Nové Město na Moravě;
(Mgr. Jiří Hamza, předseda organizačního výboru, plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS
KV; plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel KŘP KV; Ing. Vladislava Filová, ředitelka ZZS KV);
2. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2013; (Ing. Jan Murárik,
tajemník BRK);
3. Projednání závěrů kontrol u ORP prováděnou oddělením krizového řízení a bezpečnosti
KrÚ v roce 2012 a návrh Plánu kontrol na rok 2013, (Ing. Jan Murárik, tajemník BRK);
4. Projednání závěrů kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje
u obcí a ORP za rok 2012 a návrh ročního plánu kontrol pro rok 2013, (plk. Ing. Miroslav
Šimon, ředitel HZS KV);
5. Informace o aktualizaci krizové plánu kraje, (plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel HZS KV);
6. Rozprava, pracovní oběd,

Takto upravený program byl schválen 10 hlasy.
1. Informace o organizaci mistrovství světa v biatlonu v roce 2013 Nové Město na
Moravě
Jiří Hamza informoval členy komise o přípravě MS v biatlonu v roce 2013. Ve dnech 7. 2. až 17. 2.
2013 proběhne v areálu „Vysočina Nové Město na Moravě“ mistrovství světa v biatlonu. Dle
odhadů z podobných akcí v zahraničí se může návštěvnost pohybovat kolem 140 – 200 tis. diváků.
Tato skutečnost bude klást velké nároky, jak na organizátory MS, tak i na bezpečnostní a
záchranné složky IZS kraje. Přípravy na mistrovství světa v biatlonu probíhají již čtvrtým rokem,
úplné dokončení se plánuje v prosinci 2012. Mezi priority Policie ČR bude patřit zajištění plynulosti
dopravy, zajištění veřejného pořádku v okolí areálu a prevence trestné činnosti. K zajištění
zdravotní péče byl zpracován materiál „Zdravotnické zabezpečení mistrovství světa v biatlonu
2013“. Na mimořádnou událost, kdy by byla nutná součinnost složek IZS kraje se záchranáři
připravovali v září 2012, kdy přímo v areálu konání MS proběhlo společné cvičení. Jeho námětem
byla mimořádná událost, při které bylo nutno vyprostit, roztřídit a poskytnou lékařskou pomoc
velkému počtu zraněných včetně transportu do nemocnic kraje. V případě nutnosti je připravena i
spolupráce na úrovni krajů i ČR.
Během jednání se dostavil člen bezpečnostní rady Vladimír Novotný.
V současné době je zapotřebí dodělat evakuační plány ve spolupráci s HZS KV. První týden
v lednu by už měly být známy veškeré údaje. Zájem o tuto akci stále stoupá. Hasiči budou mít
dislokované pracoviště v Novém Městě na Moravě. Jiří Běhounek informoval, že 2. ledna 2013
bude předložen evakuační plán. Miloš Trojánek řekl, že policie zajistí 90% nasazení sil a
prostředků v oblasti dopravy a 10% nasazení bude v oblasti veřejného pořádku. Mimořádné
události budou řešeny formou záloh, které budou připraveny v Praze a Brně. Miroslav Šimon řekl,
že se jedná o velkou akci s provizorními stavbami. Hlavním cílem je zajištění bezpečné evakuace
osob. Hasiči si vyžádali požárně bezpečnostní a evakuační předpisy a fyzickou kontrolu
dočasných staveb. Jiří Hamza odpověděl, že tato problematika byla řešena s plk. Ing. Szelkem
z HZS kraje. Bude připraven štáb krizového řízení, kde budou zástupci složek IZS.
Úkol: HZS KV připraví na základě jednání výstupy s nutnými požadavky a finanční stanoviska.
Výstup bude předložen dne 2. ledna na organizačním výboru. Tento bod bude předmětem
lednového mimořádného jednání BRK dne 15. 1. 2013.
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2. Návrh Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok 2013
Jan Murárik okomentoval podkladový materiál. Na základě Jednacího řádu BRK čl. 3 se jednání
bezpečnostní rady kraje řídí Pracovním plánem bezpečnostní rady kraje na rok. Pracovní plán
zpracovává tajemník bezpečnostní rady podle:
 prioritních úkolů kraje na příští rok
 úkolů stanovených právními předpisy
 pokynů hejtmana
 podnětů od členů BRK, rady nebo zastupitelstva.
Do plánu byly zakomponovány i připomínky členů BRK. Jan Murárik dal na zváženou, zda do
plánu práce zařadit informaci o realizaci Nařízení vlády 148/2012 Sb. o stanovení výše úhrady
nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných
událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Vladislava Filová řekla, že v současné době MZ
nevydalo podrobný prováděcí materiál k možnosti čerpání a není jasné, jak bude probíhat úhrada
prostřednictvím krajského úřadu. Jiří Běhounek rozhodl, že informace bude na jednání zařazena,
až bude prováděcí pokyn z MZ vydán a bude ve věci jasno. Zdeněk Kadlec informoval o
připravovaném semináři „Projekt EDU 5“ (obnova a rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany), který se
uskuteční dne 22. ledna 2013 od 15 hod. v kongresovém sále krajského úřadu. Nabídl členům
BRK účast na semináři.
Úkol: Jan Murárik zašle členům bezpečnostní rady pozvánku na tento seminář.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 32/05/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
souhlasí
s navrženým postupem zpracování Pracovního plánu Bezpečnostní rady Kraje Vysočina na rok
2013 dle materiálu BRK- 05-2012-01P
ukládá
1. členům BRK dle svých potřeb předat tajemníkovi BRK podněty k doplnění Pracovního
plánu
2. tajemníkovi BRK
 zaslat podklady pro doplnění Pracovního plánu členům BRK dle materiálu BRK 052012-01P př1
 na základě podkladů členů BRK zpracovat Pracovní plán Bezpečnostní rady Kraje
Vysočina na rok 2013
 zabezpečit jeho schválení hejtmanem kraje
 zabezpečit zaslání schváleného Pracovního plánu členům BRK.
odpovědnost: členové BRK, tajemník BRK
termín: do 15. ledna 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
3. Projednání závěrů kontrol u ORP prováděných oddělením krizového řízení a
bezpečnosti KrÚ v roce 2012 a návrh Plánu kontrol na rok 2013
Jan Murárik okomentoval neveřejný podkladový materiál. Obce s rozšířenou působností (ORP)
plní úkoly havarijního plánování a krizového řízení ve správních obvodech ORP ve smyslu zákona
č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 241/2000 Sb., o
hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
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republiky. Krajský úřad na základě výše uvedených zákonů je oprávněn vykonávat kontrolu
v dodržování těchto zákonů a předpisů vydaných k jejich provedení. Sdělil, že v průběhu kontroly
nebyly zjištěny zásadní nedostatky. Doporučení k zlepšení činnosti, především v naplnění zákona
241/2000 Sb., byly uvedeny v zápise z kontroly a projednány s tajemníky kontrolovaných ORP.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 33/05/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci z kontrolní činnosti v oblasti zajištění připravenosti městského úřadu obce s rozšířenou
působností Telč a Světlá nad Sázavou na mimořádné události a krizové situace dle materiálu BRK
05-2012-02 N
ukládá
 v roce 2013 pokračovat v kontrolní činnosti a metodickém vedení u ORP Jihlava a Moravské
Budějovice ve výše uvedené oblasti,
 na základě plánu kontrolní činnosti HZS se v součinnosti s hasičským záchranným sborem
kraje podílet na výkonu kontrolní činnosti prováděných u obcí s rozšířenou působností na
úseku zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon).
odpovědnost: J. Murárik
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
4. Projednání závěrů kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti
kraje u obcí a ORP za rok 2012 a návrh ročního plánu kontrol pro rok 2013
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. Novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v § 33 opravňuje orgány
krizového řízení v mezích své působnosti kontrolovat dodržování ustanovení krizového zákona a
souvisejících předpisů. Při vykonávání této činnosti se řídí základními pravidly zákona o státní
kontrole. Kontrolu u obcí s rozšířenou působností vykonává HZS kraje v součinnosti s krajským
úřadem, u ostatních obcí v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností (ORP).
Na základě § 6 i) nař. vl. č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 krizového
zákona, ve znění pozdějších předpisů, závěry těchto kontrolních zjištění projednává bezpečnostní
rada kraje a stejně tak projednává a posuzuje návrh ročního plánu kontrol na příští rok. Na základě
plánu kontrol pro rok 2012, schváleného usnesením Bezpečnostní rady Kraje Vysočina
č. 28/08/2011/BRK, bylo provedeno 32 kontrol u obcí. Cílem kontrol bylo:
1) Zjistit a vyhodnotit, zda kontrolovaná osoba při své činnosti postupuje dle ustanovení
krizového zákona a souvisejících předpisů,
2) zajistit metodickou pomoc a sjednání nápravy v případě zjištění nesrovnalostí.
Miroslav Šimon vznesl podnět, zda by kontroly prováděné HZS a krajským úřadem byly prováděny
společně. Pro rok 2013 je navrženo celkem 43 kontrol.
Jan Murárik uvedl, že nepovažuje za vhodné kontroly prováděné krajským úřadem popsané
v bodě 3 jednání (zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky) spojovat do společné kontroly s HZS.
Součinnost s HZS při kontrole ORP předpokládá v případě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
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Úkol: Zdeněk Kadlec společně s Janem Murárikem a Janem Slámečkou do 15. ledna vyhodnotí,
zda je vhodné kontroly prováděné HZS a krajským úřadem spojit.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení. Bylo přijato upravené usnesení.
Usnesení 34/05/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
souhlasí
s projednáním materiálu na lednovém zasedání BRK. Do této doby bude materiál dopracován.
odpovědnost: J. Murárik
termín: 15. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
5. Informace o aktualizaci krizové plánu kraje
Miroslav Šimon okomentoval podkladový materiál. HZS Kraje Vysočina přepracoval krizový plán
kraje na základě novelizace zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
a zároveň novelizace nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a
§ 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Způsob a rozsah zpracování vychází z „Metodiky zpracování
krizových plánů“ č. MV-76085-1/PO-OKR-2011. Změny oproti původnímu plánu jsou ve struktuře i
věcném obsahu dokumentace. Při zpracování krizového plánu byla vyžadována součinnost orgánů
kraje a organizačních složek státu, zejména Krajského úřadu Kraje Vysočina, Krajského ředitelství
policie Kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Krajské hygienické stanice
Kraje Vysočina a Krajské veterinární správy Kraje Vysočina. Krizový plán kraje se skládá ze
základní části, operativní části a pomocné části. Miroslav Šimon vznesl podnět, aby byl krizový
plán vyvěšen na portále krajského úřadu. Jan Murárik vznesl dotaz, zda může být plán zveřejněn.
Miroslav Šimon odpověděl, že ano. Pouze subjekty kritické infrastruktury jsou v režimu utajení. Jan
Murárik sdělil, že projedná tuto problematiku před zveřejněním se zpracovatelem. Jan Murárik
doplnil, že v krizovém plánu kraje ve stati „Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení
konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení“ bude nutno
ještě více vyprecizovat a konkretizovat oblasti „Síly a prostředky pro řešení krizové situace“ tak,
aby následně na tyto potřeby byl nově zpracován relevantní „Plán nezbytných dodávek“. Zdůraznil
návaznost těchto dokumentů.
Úkol: Jan Murárik projedná se zpracovatelem:
 v jakém rozsahu lze Krizový plán kraje zveřejnit na webových stránkách kraje
 konkretizaci statí „Síly a prostředky pro řešení krizové situace“.
Členové BRK hlasovali o navrženém usnesení.
Usnesení 35/05/2012/BRK
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina
bere na vědomí
přepracovaný Krizový plán Kraje Vysočina dle materiálu BRK-05-2012-04P a BRK-05-2012-04N
př 1
doporučuje
hejtmanovi kraje na základě § 14 odst. c) zákona č. 240/2000 Sb. schválit Krizový plán Kraje
Vysočina.
odpovědnost: M. Šimon, J. Běhounek
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 11 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel.
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6. Rozprava
Lukáš Kettner informoval o současné podobě "plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami".
Bylo kontaktováno ministerstvo zdravotnictví, v jaké formě musí být předložen materiál a kam má
být zaslán. Vladislava Filová informovala o projednání návrhu Smlouvy o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a Jihomoravským krajem dle zákona o ZZS na úrovni ředitelů ZZS a právníků obou
odborů zdravotnictví. Smlouvy budou uzavírány bezúplatně.
Jiří Běhounek informoval, že mimořádné zasedání Bezpečnostní rady Kraje Vysočina se uskuteční
dne 15. 1. 2013 od 12:00 hod.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní 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 Oulehlová 20. prosince 2012.
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