
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                                   

 

 
 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 6. ledna 2004  č. 91 

 
ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu 

ve 2. 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 o plnění úkolů uložených 
Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 2003 
 
 1. se změnou termínu pro splnění úkolů 
 
 a) místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí  
  

Návrh Závazného postupu státních orgánů při řešení krizových situací v 
zahraničí spojených s terorismem, které ohrožují zdraví a život občanů ČR 
 

  Původní termín:  listopad 2003 
  Nový termín:       únor 2004 

 
 b) ministra obrany 
 

ba) Informace o stavu projektu modernizace tanku T-72 
 
  Původní termín:          květen 2003  

Prodloužený termín:   prosinec 2003 
Nový termín:              duben 2004 

 
bb) Národní strategie vyzbrojování 

 
  Původní termín:           duben 2003 

Prodloužený termín:    prosinec 2003 
Nový termín:               červen 2004 

 



bc) v bodě II usnesení ze dne 25. března 2003 č. 49, k Informaci o přípravě 
nařízení vlády k plánování obrany České republiky  

 
  Původní termín:  červen 2003 

  Nový termín:       prosinec 2003  
 

 c) ministra informatiky 
 
 Národní preferenční schéma pro přednostní spojení za krizových stavů 
 

Původní termín:          červen 2003 
Prodloužený termín:    prosinec 2003 
Nový termín:               2. pololetí 2004 

 
d) 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra a ministra obrany 
 
v bodě II a/2 usnesení ze dne 14. května 2002 č. 285, k Vyhodnocení 
mezinárodního vícestupňového cvičení orgánů krizového řízení NATO – CMX 
2002, konaného ve dnech 31. 1. - 6. 2. 2002  

 
Původní termín:           srpen 2002 
Prodloužený termín:    červen 2003 
Nový termín:               prosinec 2004 

 
 2. se zrušením úkolu 
 

1. místopředsedy vlády a ministra vnitra 
 

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 
Prodloužený termín:    září 2003 

 
 
Provedou: 
 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 
ministr obrany,  
ministr informatiky 
 

Předseda vlády 
a předseda Bezpečnostní rady státu 

PhDr. Vladimír  Š p i d l a, v. r. 
 


