
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                                   

 

 
 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 14. května  2002  č. 290 

 
k Seznamu opatření pro přechod státu z mírového stavu do stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových situací 
 
 
 
 
 

B e z p ečn o s t n í  r a d a  s t á t u  

 

 

I .  schva lu je  Seznam opatření pro přechod státu z mírového stavu do 
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských 
krizových situací, uvedený v části III předloženého materiálu, s úpravami podle 
připomínek ze schůze Bezpečnostní rady státu; 

   

 I I .  uk ládá  

 

1. ministru obrany vydat do 30. června 2002 metodické pokyny pro 
zpracování katalogových listů, včetně vzoru katalogového listu, 

 

2. členům vlády České republiky, vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů a správních úřadů zabezpečit do 31. prosince 2002 za svou oblast 
působnosti zpracování katalogových listů pro realizaci opatření stanovených 
v materiálu podle bodu I tohoto usnesení a zaslat je ministru obrany, 

 

 



3. ministru obrany zabezpečit do 30. června 2003 kompletaci a 
sladění materiálu „Katalog opatření pro přechod státu z mírového stavu do stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu a jeho činnost při řešení vojenských krizových 
situací“ a informovat Bezpečnostní radu státu o stavu jeho zpracování, 

 

4. členům vlády České republiky, vedoucím ostatních ústředních 
správních úřadů a správních úřadů zohlednit materiál podle bodu I tohoto usnesení při 
zpracování přehledu krizových opatření podle §15, odst.3, písm. b) nařízení vlády 
České republiky č. 462/2000 Sb., 

 

5. ministru vnitra a ministru obrany zabezpečit sladění materiálu 
podle bodu I tohoto usnesení s přehledem krizových opatření zpracovávaným podle 
§15, odst.3, písm. b) nařízení vlády České republiky č. 462/2000 Sb., 

 
        

6.    ministru obrany a ministru vnitra zabezpečit sladění početních 
požadavků Ministerstva vnitra silami a prostředky Armády České republiky při plnění 
úkolů v oblasti vnitřní bezpečnosti a zajišťování ochrany obyvatelstva; 

 
      

 I I I .  doporučuje   guvernérovi České národní banky, vedoucímu Kanceláře 
prezidenta republiky, vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
vedoucímu Kanceláře Senátu Parlamentu ČR a hejtmanům krajů, 

 

1. zpracovat do 31. prosince 2002 za svou oblast působnosti 
katalogové listy pro realizaci opatření stanovených v materiálu podle bodu I tohoto 
usnesení s využitím metodických pokynů, uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení, 

 

2. zabezpečit součinnost s ministerstvem obrany při realizaci bodu 
II/3 tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

 
ministr obrany, 
ministr vnitra, 
členové vlády České republiky,  
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů  
a správních úřadů 
 



Na vědomí: 
  
guvernér České národní banky, 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 
vedoucí Kanceláře Senátu 
Parlamentu České republiky, 
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky, 
hejtmani krajů 
 
 
 

       Předseda vlády  
                    a předseda Bezpečnostní rady státu 

                                              Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 


