
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                                   

 

 
 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 17. června 2003  č. 69 

 
ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu 

v 1. pololetí 2003 
 
 
 
 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 a podle závěrů z jednání 
Bezpečnostní rady státu 
 
 1. se změnou termínu pro splnění úkolů 
 
 a) 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra 
  

aa) Informace o vytváření jednotného uživatelského vybavení krizových štábů 
ústředních správních úřadů 
 
  Původní termín:  květen 2003 
  Nový termín:       září 2003 

 
ab) Vzorové pracoviště krizového řízení správního úřadu – organizační a 

provozně technické zabezpečení (Návrh na vzorovou strukturu, působnost a technicko 
provozní zabezpečení pracovišť krizového řízení ministerstev a ostatních ústředních 
správních úřadů) 
 

Původní termín:       červen 2003 
  Nový termín:            září 2003 
 
 b) místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí 
 

Informace o sjednaném rozsahu účasti ČR v Systému pohotovostních ujednání 
OSN 
  Původní termín:   červen 2003 
  Nový termín:   září 2003 



 c) ministra obrany 
 
 ca) Národní strategie vyzbrojování 
 
  Původní termín: červen 2003 

  Nový termín:    říjen 2003  
 
 cb) Vyzbrojení Armády České republiky kolovými obrněnými vozidly 
   

Původní termín:  duben 2003 
Nový termín:  prosinec 2003 

 
 cc) Informace o stavu projektu modernizace tanku T-72 
 
  Původní termín:  květen 2003 
  Nový termín:  prosinec 2003 
   
 cd) Návrh záměru dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v    
zahraničních operacích v letech 2004 až 2006 
 
                    Původní termín:  listopad 2002 
  Prodloužený termín: 2. pololetí 2003 
  Nový termín:       2004 
 
 d) ministra dopravy 
 
 da) Národní program bezpečnosti civilního letectví 
 
  Původní termín: červen 2003 
  Nový termín:  prosinec 2003 
 
 db) v bodě II usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 21. ledna 2003  č. 33 
"k pojištění námořních lodí od válečných rizik v rámci plnění úkolů NATO (Dohoda o 
odškodnění členských států NATO nesoucích námořní válečná rizika lodí, 
zabývajících se plněním přiděleného úkolu NATO)" 

 
  Původní termín: duben 2003 
  Nový termín:  2. pololetí 2003 
 
 e) ministra informatiky 
  
     Národní preferenční schéma pro přednostní spojení za krizových stavů 
 
  Původní termín: červen 2003 
  Nový termín:  prosinec 2003 
 
 
 
 
 



 2. se zrušením úkolů 
 

ministra dopravy 
 

Přehodnocení zakázaných vzdušných prostorů v civilním letectví 
 
  Původní termín:   červen 2003 
 
 
Provedou: 
 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr obrany, 
ministr dopravy, 
ministr informatiky 

 
 

          Předseda vlády  
                                                     a předseda Bezpečnostní rady státu 

                                                PhDr. Vladimír  Š p i d l a, v. r. 


