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B E Z P E Č N O S T N Í  R A D A  S T Á T U 

              Příloha  
                                                                                                                                                                         k usnesení Bezpečnostní rady státu  

               ze dne 1. února 2005 č. 37 
 

Harmonogram odstranění zjištěných nedostatků v rámci cvičení „Migrace 2004“ 
a dalších opatření souvisejících s přípravou Ministerstva vnitra 

na řešení krizové situace  „Migrační vlna velkého rozsahu“ 
 

Úkol - opatření 
 

Typový plán „Migrační vlna velkého rozsahu“ doplnit o: 
 

Odpovídá Součinnost Termín 
splnění 

Poznámka 

-   počty sil a prostředků Armády ČR, které je schopna vyčlenit 
ve prospěch plnění úkolů Policie ČR na státní hranici a 
k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti včetně 
časových lhůt jejich vyčlenění. 

MV MO, 
Policie  ČR 

 

do 31.5. 2005 Využít schváleného materiálu „Možné 
scénáře vývoje krizových situací 
vyžadujících nasazení součástí ozbrojených 
sil ČR ve prospěch PČR nebo integrovaného 
záchranného systému“ 

-  počty a kapacitu objektů, které má MV vytipovány k využití 
jako přijímací střediska nebo ubytovací střediska. Zároveň 
uvést čas potřebný pro přípravu těchto objektů k  využití. Do 
této dokumentace mimo jiné uvést způsob a organizaci 
přepravy uprchlíků do přijímacích středisek, personální a 
logistické zabezpečení jejich činnosti, organizaci hygienicko-
epidemiologických opatření apod. V této souvislosti úzce 
spolupracovat s krajskými úřady. 

 

MV MV, 
MO a další ÚSÚ, 

krajské úřady 

do 31.5. 2005  

-  způsob a postup při zabezpečování dalších objektů k využití 
jako přijímací střediska a ubytovací střediska.  

 

MV  do 31.5. 2005  

 

- způsob řešení této situace v rámci EU včetně početního 
předpokladu příjmu  uprchlíků jednotlivými státy a způsobu    
pomoci státům, na jejichž území budou tato střediska zřízena. 
Dále mezi základní obecně závazné předpisy doplnit zákon 
č. 258/2000 Sb. 

MV MZV do 30.6. 2005  
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Úkol - opatření Odpovídá Součinnost Termín 
splnění 

poznámka 

- Zpracovat v souvislosti s plněním úkolů uvedených v typovém plánu 
„Migrační vlna velkého rozsahu“ plán zabezpečení státní hranice se 
Slovenskou a Polskou republikou a zapracovat do něj  organizaci 
usměrňování přicházejících uprchlíků  do přijímacích středisek a 
zamezení tak jejich nekontrolovanému příchodu na území České 
republiky. Jako součást tohoto plánu zpracovat  požadavky na síly a 
prostředky v rámci MV a požadavky na doplnění silami a prostředky 
Armády ČR a způsob spolupráce s bezpečnostními silami Slovenské a 
Polské republiky.   

MV MO do 30. 6. 2005  

- Zpracovat přehled o možném využití „zakonzervovaných“ 
zdravotnických kapacit pro řešení krizových situací a jeho poskytnutí 
orgánům krizového řízení. Zpracování plánu zapojení Českého 
červeného kříže a plánu hygienických a protiepidemických opatření při 
řešení krizové situace související s migrační vlnou velkého rozsahu.  

MZ MV, 
GŘ HZS ČR 

do 30. 6. 2005  

 
 
 
 
 
 
 


