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Článek 4 
Působnost Krizového štábu UP

1. Krizový štáb UP je pověřen:
a) příp ravou na mimořádné události a koordinací je-

jich řešení,
b) návrhem provedení krizových opatření na UP rek-

torovi UP a jejich následnou realizací,
c) ochranou kritické infrastruktury UP.

2. Krizový štáb UP je povinen:
a) zastupovat svým předsedou či jím pověřeným čle-

nem při jednání s orgány krizového řízení a orgány
ochrany veřejného zdraví,

b) informovat o průběhu řešení dopadů a důsled-
ků mimořádné události a o přijatých opatřeních
směřovaných k zastavení, odvrácení či snížení
hrozícího nebezpečí, včetně informací o zásadních
opatřeních dotýkajících se fyzických osob.

3. Krizový štáb UP je oprávněn:
a) žádat svým předsedou či jím pověřeným členem

v souvislosti s činností Krizového štábu UP o sou-
činnost jakéhokoli zaměstnance UP,

b) doporučit rektorovi UP přijetí rozhodnutí nezbyt-
ného či vhodného pro řešení důsledků mimořádné
události, a to jak v individuálních věcech, tak vě-
cech systémových (zejména změna vnitřních no-
rem, změna procesů).

Článek 5
Zasedání Krizového štábu UP

1. Zasedání Krizového štábu UP svolává a řídí kancléř
UP.

2. Krizový štáb UP se primárně usnáší na základě kon-
senzu všech přítomných členů. Pokud se nezdaří do-
spět ke konsenzu, rozhoduje většina hlasů přítomných
členů Krizového štábu UP. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy Krizového štábu UP.

Článek 6
Součinnost dalších osob

Zaměstnanec UP, který je předsedou Krizového štábu UP 
či jím pověřeným členem požádán v souvislosti s činností 
Krizového štábu UP o součinnost, je povinen mu ji poskyt-
nout prioritně (bez zbytečného odkladu).

Článek 1 
Předmět úpravy

1. Pro řešení mimořádných událostí je zřízen Krizový
štáb Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „Kri-
zový štáb UP“), a to jako poradní, iniciativní a koordi-
nační orgán rektora UP.

2. Mimořádnou událostí se rozumí zejména nenadálý,
částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově
ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem
technických zařízení, působením živelních pohrom,
nevhodným zacházením s nebezpečnými látkami nebo 
v souvislosti s epidemiemi a dalšími negativními vlivy.

3. Krizový štáb UP je v souladu s příslušnými ustanove-
ními Statutu Univerzity Palackého v Olomouci (dále
jen „UP“) zřízen jako tzv. poradní orgán rektora UP.

Článek 2 
Aktivace krizového štábu

1. Aktivace Krizového štábu UP k výskytu konkrétní
mimořádné události se provádí pokynem rektora UP
adresovaným kancléři UP.

2. Kancléř UP je po obdržení pokynu povinen bez zby-
tečného odkladu svolat první jednání Krizového štá-
bu UP.

Článek 3 
Složení Krizového štábu UP

1. Stálými členy Krizového štábu UP jsou kancléř UP,
kvestor UP, prorektor pro studium, prorektor pro
vnější vztahy, prorektor pro zahraničí, ředitel Centra
výpočetní techniky UP, ředitel Správy kolejí a menz
UP a zástupce studentů zvolený Akademickým sená-
tem UP.

2. Krizovému štábu UP předsedá kancléř UP.
3. Kancléř UP je oprávněn, považuje-li to za vhodné:

a) jmenovat další členy Krizového štábu UP, popřípa-
dě je odvolat, a

b) pověřit další osoby řešením dílčích úkolů pro Kri-
zový štáb UP.
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Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Touto vnitřní normou se ruší Příkaz rektora UP č. 1/98 
Řešení krizových situací na UP v důsledku mimořád-
ných událostí.

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího uve-
řejnění a účinnosti prvním dnem po dni, kdy nabude
platnosti.

Článek 7
Závěry Krizového štábu UP

O činnosti, závěrech a stanoviscích Krizového štábu UP 
informuje jeho předseda pravidelně rektora UP.

Článek 8 
Deaktivace Krizového štábu UP

Krizový štáb UP aktivovaný k výskytu konkrétní mimořád-
né události ukončí svou činnost na základě pokynu rektora 
UP k jeho rozpuštění.

V Olomouci dne 12. listopadu 2020

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.  
rektor UP




