
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 20. června 2000  č. 101 

 

 
ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu 

v 1. pololetí 2000 
 
 
 

 
 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 termínů pro předložení materiálů 
 
 a) místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí 
 

    Koncepce poskytování humanitární pomoci do zahraničí 
 

Původní termín:           březen 2000 
  Nový termín:   1. pololetí 2001 
   

b) ministrem obrany 
 
 ba) Zavedení  preventivně bezpečnostního systému NATO (NPS-NATO 
Precautionary System) do podmínek České republiky 
 

Původní termín:           květen 2000 
Nový termín:               prosinec 2000 

 
 
bb) Zásady plánování, financování a řízení výstavby a údržby obranné 

infrastruktury České republiky a realizace Programu bezpečnostních investic NATO 
v České republice  



 
Původní termín:           březen 2000 
Nový termín:               1. pololetí 2001 

 
 
 bc) Informace o modernizaci tanku T - 72  
 
  Původní termín:           prosinec 1999 
  Prodloužený termín:    březen 2000 
  Nový termín:                      červenec 2000 

 
c) ministrem vnitra 

 
  ca) Koncepce výstavby Záchranného sboru České republiky 
 

Původní termín:        květen  2000 
Nový termín:               srpen   2000 

 
 cb) Informace o prováděcích předpisech navazujících na přijatý zákon o 

krizovém řízení a Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
 
                      Původní termín:  květen  2000 
  Nový termín:                      do prosince 2000 
 
 
 2. se zrušením úkolů 
 

a) místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí 
 

Určení gesce nad plněním závazků vyplývajících z Verifikačního protokolu 
k Úmluvě o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a 
toxinových zbraní a o jejich zničení (VP BTWC) 
 
  Původní termín:     duben 2000 
 
 b) ministra obrany 
 
 ba) Stanovisko České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné iniciativě a 
k Iniciativě ke zvýšení obranných schopností 
 
  Původní termín:           duben 2000 
 
            bb) Základní celosvětové vývojové trendy a možné směry výstavby obrany 
státu v období do roku 2025, prognóza vývoje v oblasti bezpečnostní politiky a 
vojenské strategie a odraz této prognózy na rozvoj ozbrojených sil 
  
  Původní termín:              červen 2000 
 



  
 c) ministra vnitra 
   
 Návrh optimalizace rozdělení působnosti a odpovědnosti MV, MŽP a MZe 
v oblasti řešení povodňových krizových situací 
 

Původní termín:           duben 2000 
 
 
             3. se změnou předkladatele a termínu pro předložení materiálů  
 
   a) Telekomunikace v krizových situacích z hlediska vytvoření předpokladů 
pro ratifikaci tzv. Tamperské úmluvy 1998 
 
  Původní předkladatel:        ministr vnitra 

Původní termín:                 květen 2000 
  Nový předkladatel:             ministr dopravy a spojů 

Nový termín:                      1. pololetí 2001 
 

  b) Koordinace organizačních předpisů pro postupy subjektů poskytujících 
humanitární pomoc v krizových situacích  
 
  Původní předkladatel:        ministr zahraničních věcí 

Původní termín:                  březen 2000 
Nový předkladatel:             ministr vnitra ve spolupráci s ministrem 

obrany 
Nový termín:                      1. pololetí 2001 

 
  c) Koncepce vyžadování, přijímání a předávání zahraniční pomoci Českou 
republikou a statut zahraničních specialistů na území České republiky při řešení 
mimořádných humanitárních událostí 
 
  Původní předkladatel:        ministr zahraničních věcí 

Původní termín:                  březen 2000 
  Nový předkladatel:             ministr vnitra  

Nový termín:                      1. pololetí 2001 
 
 
 
 
 
Provedou: 
 
ministr obrany,  
ministr vnitra,  
ministr dopravy a spojů, 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí 
 



 
  
 
 
 
 
                      Předseda vlády 

                                                                           a předseda Bezpečnostní rady státu 
         Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 


