
B E Z P E Č N O S T N Í   R A D A   S T Á T U
P ř í l o h a 
k usnesení Bezpečnostní rady státu

                                                                                   ze dne  6. září 2005 č. 74 
HARMONOGRAM

dalšího postupu při zpracování Plánu obrany České republiky

I. Dokumenty (dle § 2 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu)  1  

Název dokumentu
Za 

zpracování 
odpovídá (plní)

/  součinnost

Termín 
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q
a) Plány činností  státu při  zajišťování obrany ČR před 
vnějším  napadením,  nebo  je-li  třeba  plnit  mezinárodní 
smluvní závazky o společné obraně proti napadení

MO /
zpracovatelé2

Zpracování plánů činností státu při zajišťování obrany 
ČR (dále jen „Plán činnosti státu“) MO do

30. 9.
• Zpracování  „Scénářů  použití  ozbrojených  sil  ČR“ 
(dále jen „Scénáře“) MO do

31.1.
• Předání Scénářů zpracovatelům dílčích plánů obrany 
pro  zpracování  jejich  „Plánu  činnosti  při  zajišťování 
obrany státu“3 (dále jen „Plán činnosti zpracovatelů“)

MO do 
28.2.

• Zpracování  Plánu  činnosti  zpracovatelů,  které 
vycházejí z vyhodnocení  jejich působnosti za SOS a VS, 
ze  Scénářů  a  z činností  popsaných  pro  uvedené  stavy 
v Katalogových listech (rozpracování opatření NSRK)

zpracovatelé do
30.6.

1 Obsah a forma budou uvedeny v „Zásadách pro zpracování a aktualizaci Plánu obrany ČR a dílčích plánů obrany“ 
2 § 3 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany  státu (ministerstva, další ÚSÚ, Česká národní banka, Český telekomunikační úřad a KrÚ)
3 § 4 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany  státu



Název dokumentu
Za 

zpracování 
odpovídá (plní)

/ součinnost

Termín 
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

• Předání  Plánu  činnosti  zpracovatelů  Ministerstvu 
obrany zpracovatelé do 

31.7.
• Zapracování opatření z Plánu činnosti zpracovatelů 
do Plánů činností státu MO do 

30.9.

b) Přehled sil a prostředků a plán jejich doplňování MO / 
zpracovatelé

Zpracování Přehledu sil a prostředků a plánu jejich 
doplňování MO do

30. 9.
• Zpracování  a  předložení  vládě  ČR  ke  schválení 

„Koncepce  mobilizace ozbrojených sil ČR“ MO do
31. 12.

• Dopracování  Přehledu  sil  a  prostředků  Ministerstva 
obrany v souladu s Koncepcí mobilizace ozbrojených sil 
ČR za SOS a VS

MO do
31.3.

• Zpracování Přehledu sil a prostředků zpracovatelů zpracovatelé do
31.5.

− Zhodnocení  potřeby  sil  a  prostředků  vyplývajících  
z   působnosti a úkolů za SOS a VS zpracovatelé do 

30.4.
− Zpracování Přehledu sil a prostředků mírové organizace 

výkonných  složek  v působnosti  zpracovatelů  a  Plánu 
jejich doplnění lidskými zdroji a věcnými prostředky na 
„válečnou“ organizaci

zpracovatelé do 
31.5.

− Předložení Přehledu sil a prostředků zpracovatelů 
Ministerstvu obrany zpracovatelé do 

30.6.
• Vytvoření  souborné  evidence  věcných  prostředků  
(v souladu s § 6 písm. d) zákona č. 222/1999 Sb.) MO do

30.9.
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Název dokumentu

Za 
zpracování 

odpovídá (plní)
/ součinnost

Termín 
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

c) Plán hospodářské mobilizace MO / ÚSÚ zpracován

Zpracování (aktualizace) resortních Plánů hospodářské 
mobilizace (dále jen „resortní plán HM“) MO, MV, MS, 

MF

do 
30.9.

do
30.9.

• Schválení  zpracovaných  (aktualizovaných) 
resortních plánů HM

MO, MV, MS, 
MF

do
31.10.

do
30.9.

• Předložení resortních plánů HM Ministerstvu obrany 
k jejich zařazení do Plánu obrany ČR

MO, MV, MS, 
MF 

do
31.12.

do
31.12.

d) Plán nezbytných dodávek MO / SSHR zpracován

• Aktualizace  Plánu  nezbytných  dodávek  s využitím 
informačního systému ARGIS zpracovatelé průběžně

e) Plán operační přípravy státního území MO zpracován4

Realizace  úkolů  a  opatření  z Kalendářního  plánu  OPSÚ 
souvisejících  se  zpracováním  i  dalších  dokumentů  Plánu 
obrany  ČR  (Přehled  sil  a  prostředků,  Plán  rozvinutí 
ozbrojených sil ČR)

MO /
zpracovatelé průběžně

4 schválen usnesením vlády ČR ze dne 13. července 2005 č. 923
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Název dokumentu

Za 
zpracování 

odpovídá (plní) 
/ součinnost

Termín
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

Ve vojenské infrastruktuře

− Vytvoření resortních kontaktních míst HNS MO / ÚSÚ do
31.12.

− Vyhodnocení objektů, které za SOS nebo VS mohou 
být napadeny, a navržení vládě ČR cestou MO způsob 
jejich ochrany

KrÚ /
ObÚ ORP

do
31.12.

− Zpracování celkového  přehledu objektů, které za SOS 
nebo  za  VS  mohou  být  napadeny,  posouzení 
navrhovaného způsobu ochrany a předložení vládě ČR

MO / 
MV, KrÚ

do 
30. 4.

− Vyhodnocení  zpracovaného  přehledu  objektů,  které 
mohou být napadeny ze strategického hlediska 

MO / 
zpracovatelé

do 
30. 4.

− Zpracování  přehledu  objektů  a  předložení  vládě 
k určení  za  ODOS  (zohlednit  závěry  z vyhodnocení 
přehledu objektů ze strategického hlediska)

MO / 
zpracovatelé

do
31.12.

− Aktualizace souhrnného přehledu o ODOS MO / 
zpracovatelé Průběžně

− Vyhodnocení  území  ČR  z pohledu  jeho  využití  pro 
bojovou činnost, uplatnění požadavků územní ochrany 
vybraného území

MO /
zpracovatelé

do
31.12.
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Název dokumentu

Za 
zpracování 

odpovídá (plní) 
/ součinnost

Termín 
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

• V nevojenské infrastruktuře MO

− Zapracování  úkolů  a  opatření  z Kalendářního  plánu 
OPSÚ   do dílčích plánů obrany zpracovatelé

do 6-ti 
měsíců po 
schválení 

Plánu 
obrany

• Aktualizace plánu OPSÚ MO do
31.12.

f) Koncepty předběžných operačních plánů a stálých 
operačních plánů MO

• Zpracování konceptů předběžných operačních plánů 
a  stálých  operačních  plánů  na  vojenská  ohrožení  a 
k plnění smluvních závazků (v závislosti na vyhodnocení 
aktuálnosti vyplývající ze Scénářů)

MO

Koncepty předběžných operačních plánů a stálých operačních plánů na 
vojenská  ohrožení  budou  připravovány  Ministerstvem  obrany  na 
definované  druhy  ohrožení  stanovené  na  základě  analýzy  hrozeb. 
Konkrétní operační plány se budou zpracovávat  až při vyhodnocení 
bezprostředního vojenského ohrožení ČR nebo členské země NATO.

g) Seznam opatření a katalog opatření pro přechod státu 
do stavu ohrožení státu nebo do válečného stavu MO, MV do 

30. 6.
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• Distribuce  Metodických  pokynů  pro  zpracování 
Katalogových listů zpracovatelům MO do 

30. 9.
• Zpracování  Katalogových  listů  podle  Metodických 
pokynů a jejich zaslání Ministerstvu obrany zpracovatelé do

31. 3.

Název dokumentu

Za 
zpracování 
odpovídá 
(plní) / 

součinnost

Termín
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

• Zpracování  Katalogu  opatření  pro  Národní  systém 
reakce na krize (dále jen „Katalog opatření“)

MO,
MV

do 
30. 6.

• Předložení informace o zpracování Katalogu opatření 
do BRS

MO,
MV

do
30. 6.

h) Manuál systému reakce na krize (dále jen „Manuál“) MO

• Zapracování změn přijatých na konferenci „NCRS  2005“ 
do Manuálu MO do

30.9.

• Zpracování  Metodiky  implementace  NCRS  (dále  jen 
„Metodika“) MO do

28.2.

Zpracování návrhu MO do
31.10.

Provedení meziresortního připomínkovému řízení MO 31.10.-
31.12.

− Zapracování  připomínek  a  předložení Metodiky ke
            schválení   MO do

28.2.
• Zapracování změn přijatých na konferenci „NCRS 2006“ 

do Manuálu MO do
31.10.
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• Zpracování konečného znění Manuálu MO Bude provedeno po schválení orgány NATO

II. Další opatření související s     dopracováním Plánu obrany  

Opatření 

Za 
zpracování 
odpovídá 
(plní) / 

součinnost

Termín 
2005 2006

2007 20083. Q 4. Q 1. Q 2.Q 3. Q 4. Q

Vydání „Zásad pro zpracování a aktualizaci Plánu obrany ČR 
a dílčích plánů obrany“ MO do

31.12.

Provedení plánovaného cvičení orgánů krizového řízení „Plán 
2005“  formou  metodického  semináře  se  všemi  zpracovateli 
s cílem  ujednotit  formu  a  obsah  dokumentů  tvořících  Plán 
obrany ČR

MO / 
zpracova

telé

6.-7.
10.

Použité zkratky:

NSRK Národní systém reakce na krize MO Ministerstvo obrany
NCRS NATO Crisis Response System (NATO systém reakce na krize) MV Ministerstvo vnitra
HNS Host Nation Support (podpora hostitelskou zemí) MS Ministerstvo spravedlnosti
ODOS Objekt důležitý pro obranu státu MF Ministerstvo financí
OPSÚ Operační příprava státního území SSHR Správa státních hmotných rezerv
SOS Stav ohrožení státu ÚSÚ Ústřední správní úřad
VS Válečný stav KrÚ Krajský úřad

ObÚ ORP Obecní úřad obce s rozšířenou působností

7


	Zpracování plánů činností státu při zajišťování obrany ČR (dále jen „Plán činnosti státu“)
	MO
	do
	do
	do
	Zpracování Přehledu sil a prostředků a plánu jejich doplňování

	do
	30. 9.
	do
	31. 12.

	MO
	Zhodnocení potřeby sil a prostředků vyplývajících 
z   působnosti a úkolů za SOS a VS

	MO / ÚSÚ
	MO, MV, MS, MF
	MO, MV, MS, MF 
	MO / SSHR
	zpracovatelé
	MO
	MO
	MO
	MO, MV
	do 

	do 
	do 
	do
	MO
	MO
	MO
	MO
	MO
	MO
	MO
	MO
	II. Další opatření související s dopracováním Plánu obrany

	MO
	MO / zpracovatelé

