
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                                   

 

 
 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 6. června 2005  č. 60 

 
ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu 

v 1. pololetí 2005 
 
 
 B e z p e č n o s t n í   r a d a   s t á t u  
 
 s o u h l a s í   z důvodů uvedených ve Zprávě o plnění úkolů uložených 
Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 2005 a podle závěrů z jednání Bezpečnostní 
rady státu (dále jen „BRS“) 
 
 
 1.     se změnou termínu pro splnění úkolů 
 
 a) ministrem zahraničních věcí 
  
 aa) Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí 
EU a dalších mezinárodních vládních organizací – návrh řešení  

 
  Původní termín:  duben 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 
  
 ab) v bodu II. 1. usnesení BRS ze dne 1. února 2005 č. 34, k Informaci o 
činnosti rozšířeného Krizového štábu Ministerstva zahraničních věcí v souvislosti 
s živelní katastrofou v Asii  
 
  Původní termín:  31. květen 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 
  
 b) ministrem vnitra, ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany 
 
 Návrh na optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky 
 
  Původní termín:  duben 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 



c) místopředsedou vlády a ministrem dopravy 
 
ca) Strategie krizového řízení v dopravě 

 
  Původní termín:  červen 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 
  
 cb) Implementace navigačního systému Galileo v podmínkách České republiky 
 
  Původní termín:  červen 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 
  
 d) ministrem průmyslu a obchodu 
 
 v bodu II. usnesení BRS ze dne 7. října 2005 č. 5, k Informaci o kontrole 
dovozů a vývozů výbušnin 
 
  Původní termín:  31. březen 2005 
  Nový termín:       červenec 2005 
  
 e) ministrem průmyslu a obchodu, ministrem vnitra a předsedou Správy státních 
hmotných rezerv 

 
v bodu II. usnesení BRS ze dne 15. března 2005 č. 40, k Návrhu koncepce na 

úseku správy státních hmotných rezerv a řešení krizových situací  
  
 Původní termín:          červen 2005 

  Konečný termín:         říjen 2005 
 

2. se změnou úkolu a termínu pro splnění úkolu 
  
       ministrem obrany 
 
 Zpráva o zpracování Plánu obrany České republiky 
 
 na úkol  
 
 Zpráva o stavu zpracování Plánu obrany České republiky 
 
  Původní termín:          červen 2005 

  Konečný termín:         září 2005 
 

 
 

Předseda vlády 
a předseda Bezpečnostní rady státu 

Ing. Jiří  P a r o u b e k, v. r. 
 


