
PRACOVNÍ PLÁN BRJK NA ROK 2020 
 

leden 

 
 
Vyhodnocení cvičení složek IZS a orgánů KŘ v JčK v r. 2019 

 
TBRK 

 
 
Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2019 v JčK 

 
TBRK 

 Vyhodnocení MU v obci Lenora ředitel HZS JčK 

 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 240/2000 Sb.  
za r. 2019 a Plán kontrol dle zákona č. 240/2000 Sb. na r. 2020 

 
ředitel HZS JčK 

 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 241/2000 Sb.,  
č. 222/1999 Sb. a č. 312/2002 Sb. a č. 239/2000 Sb. za r. 2019  
a Plán kontrol na r. 2020 

 
 
TBRK 

 Vyhodnocení školení starostů v oblasti krizového řízení v r. 2019 ředitel HZS JčK 

 Činnosti PČR v r. 2019 v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti ředitel KŘP JčK 

 
Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 
2018  

 Koncepce požární ochrany v Jihočeském kraji ředitel HZS JčK 

 Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany v Jihočeském kraji ředitel HZS JčK 

 Informace o průběžné aktualizaci Havarijního plánu JčK ředitel HZS JčK 

 
Informace o plnění „Dohody o strategické součinnosti“ uzavřené 
mezi ČEZ, a.s., MV-GŘ HZS ČR, HZS JmK, HZS kraje Vy a HZS 
JčK v roce 2018 ředitel HZS JčK 

 
Aktualizace Plánu nezbytných dodávek JčK v r. 2019 (část B-2 
Krizového plánu JčK) a zajištěnost nezbytných dodávek TBRK 

 Dílčí plán obrany JčK TBRK 

 
Doplnění Krizového plánu JčK – rozpracování typového plánu 
Narušení dodávek ropy a ropných produktů 

 
TBRK 

 Plány ochrany pod vodními díly Mrhal a Landštejn TBRK 

 

Aktualizace Směrnice Jihočeského kraje pro postup při vzbniku 
mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým 
předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci 
ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb a 
ostatních prostorech ředitelka KHS JčK 

 
Činnosti HZS JčK v oblasti havarijní a krizové připravenosti 
Jihočeského kraje na r. 2020 

 
ředitel HZS JčK 

 
Připravenost AČR k plnění úkolů při mimořádných a krizových 
situacích v JčK  

 
Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zvířat v r. 2019 

ředitel KVS SVS 
pro JčK 

 
 
Plán činnosti BRJK na r. 2020 

 
TBRK 

 
 
Plán cvičení složek IZS a orgánů KŘ v JčK v r. 2020 

TBRK 
ředitel HZS JčK 

 

 
Různé: aktuální záležitosti 
Aktuální informace o hydrologické situaci v povodí a o zásobách 
vody ve sněhu 

ředitel povodí 
Vltavy, závod H. 
Vltava 

 
 
 
 
 



červen  
 Spolupráce HZS JčK s KÚ a OÚ ORP v oblasti havarijní a krizové 

připravenosti Jihočeského kraje v r. 2020 ředitel HZS JčK 

 
Příprava obyvatelstva k obraně státu – celokrajská soutěž dětí  

 
ředitel KVV  

  
Nelegální migrace 

 
ředitel KŘP JčK 

 Informace o stavu zpracování podkladů pro Plány ochrany území 
pod vodními díly III. kategorie v JčK 

ředitel KÚ/ 
vedoucí OZZL 

  
Informace k problematice firmy Tomegas a kontroly v r. 2019 
 

ředitel KÚ/ 
vedoucí OZZL 
ředitel HZS JčK 

  
Finanční zabezpečení složek IZS 

 
ředitelé složek IZS 

  
Informace o stavu kůrovce v JčK 

ředitel KÚ/ 
vedoucí OZZL 

 
 

Aktuální nákazová situace v chovech zvířat v EU a ČR  
ředitel KVS při 
SVS  

 
 

 
Různé: aktuální záležitosti 

 

 
 
listopad/prosinec  
 

 
 
Vyhodnocení cvičení složek IZS a orgánů KŘ v JčK v r. 2020 

 
TBRK 

 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 240/2000 Sb.  
za r. 2020 a Plán kontrol dle zákona č. 240/2000 Sb. na r. 2021 

 
ředitel HZS JčK 

 
Vyhodnocení kontrolní činnosti dle zákona č. 241/2000 Sb.,  
č. 222/1999 Sb. a č. 312/2002 Sb. a č. 239/2000 Sb. za r. 2020  
a Plán kontrol na r. 2021 

 
 
TBRK 

 Vyhodnocení školení starostů v oblasti krizového řízení v r. 2020 ředitel HZS JčK 

 Činnosti PČR v r. 2020 v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti ředitel KŘP JčK 

 
Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 
2020  

 Koncepce požární ochrany v Jihočeském kraji ředitel HZS JčK 

 Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany v Jihočeském kraji ředitel HZS JčK 

 Informace o průběžné aktualizaci Havarijního plánu JčK ředitel HZS JčK 

 
Informace o plnění „Dohody o strategické součinnosti“ uzavřené 
mezi ČEZ, a.s., MV-GŘ HZS ČR, HZS JmK, HZS kraje Vy a HZS 
JčK v roce 2020 ředitel HZS JčK 

 
Činnosti HZS JčK v oblasti havarijní a krizové připravenosti 
Jihočeského kraje na r. 2021 

 
ředitel HZS JčK 

 
Připravenost AČR k plnění úkolů při mimořádných a krizových 
situacích v JčK  

 
Vyhodnocení nákazové situace v oblasti zvířat v r. 2020 

ředitel KVS SVS 
pro JčK 

 
 
Plán činnosti BRJK na r. 2021 

 
TBRK 

 
 
Plán cvičení složek IZS a orgánů KŘ v JčK v r. 2021 

TBRK 
ředitel HZS JčK 



 
Různé: aktuální záležitosti 
Aktuální informace o hydrologické situaci v povodí a o zásobách 
vody ve sněhu 

ředitel povodí 
Vltavy, závod H. 
Vltava 

 
 

 


