
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 20. června 2000  č. 102 

 

 
k Plánu  práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2000 

s výhledem na 1. pololetí 2001 
 

 
 
 B e z p e č n o s t  n í   r a d a   s t á t u 
 
 
 I.  s c h v a l u j e   Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2000 s 
výhledem na 1. pololetí 2001; 
 
 
 II. u k l á d á 
 
 1. místopředsedovi Bezpečnostní rady státu (dále jen „Rady“) zapracovat 
připomínky z  průběhu jednání Rady do konečné verze Plánu práce Rady na 2. pololetí 
2000 s výhledem na 1. pololetí 2001, 
 
 2.  všem členům Rady a předsedovi Správy státních hmotných rezerv 
rozpracovat jednotlivé úkoly z Plánu práce Rady na 2. pololetí 2000 s výhledem na 1. 
pololetí 2001; 
 
 
 III. d o p o r u č u j e   guvernérovi České národní banky rozpracovat jednotlivé 
úkoly z  Plánu práce Rady na 2. pololetí 2000 s výhledem na 1. pololetí 2001 ve své 
působnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
Provedou: 



 
předseda a členové Rady, 
předseda Správy státních hmotných rezerv, 
předsedové výborů pro obranné plánování,  
pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky,  
pro zpravodajskou činnost a pro civilní nouzové plánování 
 
 
Na vědomí: 
 
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, 
guvernér České národní banky 
 
 
 
 
                               Předseda vlády 
                                                                        a předseda Bezpečnostní rady státu  
                                                                                 Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         P ř í l o h a 
 



                                                                                               k usnesení Bezpečnostní rady státu 
                                                                                               ze dne  20. června 2000 č. 102  

 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

Plán   práce 
 
 

B e z p e č n o s t n í    r a d y    s t á t u 
 

na  2. pololetí  2000 
 

s výhledem na 1. pololetí 2001 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- P r a h a   2 0 0 0 - 
 
 
 
 

 
Přehled úkolů plánovaných k projednání 

18. července 2000 
 



___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou  MV  MZdr, MO 
 za krizových situací      MZe  VCNP 

  
2.         Informace o modernizaci tanku T – 72                                 MO                 VOP 
 
3. Ústní informace o stavu příprav bezpečnostních opatření    MV                 MO, zprav. 

k Výročním zasedáním Rad guvernérů Mezinárodního           služby, MF, 
měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000   ČNB 
v Praze                                                  

        
4. Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace  MV  VZČ 

za období let 1998 – 1999       ÚZSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
29. srpna 2000 

 



___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Komplexní analýza projektu L-159    MO  MF, MZV 

    MPO 
           VOP 
 
2. Ústní informace o stavu příprav bezpečnostních opatření    MV                 MO, zprav. 

k Výročním zasedáním Rad guvernérů Mezinárodního           služby, MF, 
měnového fondu a Skupiny Světové banky v září 2000   ČNB 
v Praze                                                  

 
 
3. Koncepce výstavby Hasičského záchranného sboru  MV  
 České republiky 
 
4. Informace o reorganizaci Ministerstva obrany  MO, MZV VOP (MO) 
 k 1. červenci 2000 a reorganizaci Ministerstva  
 zahraničních věcí 
 
5. Obecné zásady pro činnost státu při přechodu do   MO  všechny  
 nouzového stavu ohrožení státu nebo válečného     ÚSÚ 
 stavu při řešení vojenských krizových situací    VOP 
 
6. Aktualizace priorit zpravodajské činnosti   M a VÚV BIS, VZ, 
         BIS, VZ,  ÚZSI 
         ÚZSI,  VZČ 
         sekret. VZČ 
 
7. Informace o výsledcích jednání 6. hodnotící   MZV 

konference Smlouvy o nešíření jaderných  
 zbraní 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
5. října 2000 

 



___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Informace o vytváření týmů rychlé expertní pomoci            MZV 
 a spolupráce  (REACT)  v rámci OBSE a o zapojení 
 České republiky do tohoto projektu 
 
2 Zpráva o stavu přípravy materiálu „Ratifikace Dohody  MO  MZV 
 o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách   VKZBP 
 v Evropě (S-KOS)“ 
 
3. Plán provedení cvičení orgánů krizového řízení  MV             všech. ÚSÚ 
 na léta 2001-2003 
 
4. Upřesněný návrh na další působení jednotek   MO  MZV, MF 

Armády ČR v operacích SFOR a KFOR po     VOP 
31. prosinci 2000, a to včetně finančního zajištění 
 

5. Návrh na rozšíření účasti nevojenských odborníků  MV  MPSV, MF 
v mezinárodních misích Organizace spojených národů   MZV, MS 
na Balkáně, s důrazem na území provincie Kosovo    VCNP 
(Svazové republiky Jugoslávie)  

 
6.        Návrh rámcového rozpočtu Ministerstva vnitra  MV, MO MF 

     (včetně CNP) a Ministerstva obrany na rok 2001 
 

7. Informace o plnění usnesení vlády 302/D z roku 2000 MV  MZV, MO, 
           M a VÚV, 
           BIS 
           VZČ 
 
8. Návrh exekutivních opatření ke zlepšení komunikace MV  BIS, VZ 

mezi zpravodajskými službami a Policií ČR     ÚZSI,  
      Policie ČR, 
      VZČ 
 

9. Informace o mezinárodním cvičení CMX 2001  MO  MV, MZV 
 

10. Navrhnout stanovení ceny za letovou hodinu   MO  MF 
dopravních letounů Armády České republiky při     VOP 

  přepravě humanitární pomoci 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 



            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
11.       Aktualizace koncepce boje proti organizovanému   MV 

zločinu 
 
12.      Vypracovat zásady pro ozbrojenou ochranu    MZV  MO, MV 

zastupitelských úřadů České republiky v      M a vedoucí  
krizových oblastech zejména v případech,      ÚV ČR 
kdy tuto ochranu nejsou v plném rozsahu      VKZBP 
schopny plnit složky hostitelského státu 

 
13.      Projednání návrhů zákonů týkajících     MZV  MV, 

MO, 
se zpravodajských služeb       M a VÚV, 

           MPSV, BIS, 
           VZČ 
 
14.       Projednání návrhu zákona o kontrole   MZV  MV, MO, 

zpravodajských služeb Parlamentem ČR     M a VÚV, 
           MPSV, BIS 
           VZČ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
14. listopadu 2000 

___________________________________________________________________________ 



             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Projednání textu nové meziresortní dohody o postupech MO  MF, MV,  
 při povolování letů českých a cizích státních letadel   MDS, MZV 
 
2. Závěrečná zpráva o průběhu bezpečnostních opatření     MV                 MO, zprav. 

prováděných během Výročních zasedání Rad guvernérů    služby, MF, 
Mezinárodního  měnového fondu a Skupiny Světové   ČNB 

 banky v září 2000 v Praze 
 na žádost MV sloučit tento bod s bodem č. 3 
 BRS 22 v prosinci a předložit zprávu v prosincové BRS 

    
3. Informace o řešení personálních nabídek nabízených MZV  MO 
 z NATO (OBSE, OSN) 
 
4. Stanovení početních stavů příslušníků a zaměstnanců MV 
 Záchranného sboru ČR 
 
5. Informace o možnosti uspořádání summitu NATO  MZV  MO, MF, 
 v Praze v roce 2002        MV 

 
6.         Informace o přístupu České republiky k problematice MZV  MO, MPO 

ručních a lehkých zbraní 
 

7. Návrh závazného postupu pro řešení krizových   MZV  MO 
situací spojených s terorismem, ke kterým došlo    VZČ 
v zahraničí a dotýkají se zájmů České republiky 
 

8. Informace o nové struktuře a působnosti krizových  MV  MO, SSHR 
 pracovišť územních orgánů státní správy ve vazbě    VCNP 
 na novou bezpečnostní legislativu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
 19. prosince 2000 

___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1.  Novelizovaná Bezpečnostní strategie České republiky MZV  členové  
           Rady 

      VKZBP 
2. Informace o zasedání Ministerské rady OBSE  MZV 
 (Vídeň, 27.- 28. 11. 2000) 
 
3. Vyhodnocení opatření přijatých k zabezpečení   MV  MO, zprav. 
 veřejného pořádku a bezpečnosti v době konání    služby, MF, 
 Mezinárodního měnového fondu  a SSB v Praze    ČNB 
 v září 2000  
 
4. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní                   MPV Z  členové  

     radou státu v 2. pololetí 2000 (včetně usnesení BRS)   Rady, 
př. SSHR, 

            guv. ČNB 
 
5. Návrh Plánu práce Bezpečnostní rady státu na   MPV Z  členové  
            1. pololetí r. 2001 a výhled na 2. pololetí r. 2001      Rady,  

př. SSHR, 
                                                                                   guv. ČNB 
 
6. Prognóza vývoje lidských zdrojů v ČR z hlediska  MO  všechny ústř. 

zabezpečení obrany státu na léta 2002 až 2011    správ. úřady 
           VOP 

 
7.       Vypracovat zásady pro projednávání, schvalování  MZV, MO ÚSÚ     
            předkládání stanovisek České republiky k    MV  všechny  

problematice krizí projednávaných v jednotlivých     Výbory 
orgánech a výborech NATO  
(zejména NAC, PC, MC, PCG, SCEPC apod.) 

 
8. Přehodnotit prováděcí normy k zákonu č. 148/98 Sb., M a vedoucí MZV, MO 

o ochraně utajovaných skutečností a  o změně některých ÚV ČR MV, 
NBÚ 

zákonů a vydat zásady pro organizační zjednodušení   ÚSÚ 
manipulace s utajovanými skutečnostmi a použití    VOP 
komunikačních a informačních prostředků pro přenos 
utajovaných informací 

 
9. Zavedení  preventivně bezpečnostního systému    MO  MV, MZV 

NATO (NPS-NATO Precautionary  System)     VOP 
do podmínek České republiky                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                   



 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Posouzení efektivity čerpání vydělených   MZV  MF, MO 
 prostředků na humanitární pomoc BaH a Kosovu    MPO, MV 
           MZe 
 
11. Informace o přípravě koncepčního řešení k snižování M a vedoucí MV, MO, 

a eliminaci důsledků informačního boje, cizího   ÚV ČR BIS, ÚSIS 
zpravodajského pronikání a kriminálního napadání     VZČ 
informačních systémů 

 
12. Informace o ministerském ZEU zasedání 16.-17.  MZV 
 listopadu 2000 v Marseille 
 
13. Informace o prováděcích předpisech navazujících na           MV                VCNP 

přijatý zákon o krizovém řízení a Integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Přehled úkolů plánovaných k projednání 

v 1. pololetí 2001 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Novelizovaná Vojenská strategie ČR   MO  ÚSÚ 
           VOP 
  
2. Zásady vysílání a přípravy sil a prostředků    MO  MZV, MV 

České republiky pro mírové operace,     MZdr, MS,  
záchranné a humanitární akce      MF  

VOP 
 

3. Informace o průběhu a závěrech mezinárodního  MO, MV 
cvičení CMX 2001 
 

4. Závěrečná zpráva o převodu civilní ochrany z   MV  MO 
Ministerstva obrany k Ministerstvu vnitra 
 

5. Určení početních stavů Policie České republiky  MV 
a Ministerstva vnitra na rok 2002 
 

6. Informace o průběhu a výsledcích jednání NAC  MZV 
 

7. Návrh vzorové metodiky práce orgánů krizového  MV  MO, ÚVČR, 
řízení na úrovni územních orgánů státní správy     VCNP 
 

8. Stav integrace České republiky do struktur NATO  MO, MZV MV 
 
9. Zapracovat poznatky ze cvičení a promítnout  MV  ÚSÚ 

změny v jednacích řádech meziresortních orgánů     VCNP 
krizového řízení do jednacích řádů (statutů)  
resortních krizových štábů a dalších orgánů  
krizového řízení 

 
10. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku  MV 
 a vnitřní bezpečnosti na území České republiky 

 
11. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení  MV,  VCNP 
         SSHR, MO   
 
12. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní                   MPV Z  členové  

     radou státu v 1. pololetí 2001 (včetně usnesení BRS)   Rady, 
př. SSHR, 

            guv. ČNB 
                                                                                                                                                                                                                                
 



___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Návrh Plánu práce Bezpečnostní rady státu na   MPV Z  členové  
            2. pololetí r. 2001 a výhled na 1. pololetí r. 2002      Rady,  

př. SSHR, 
                                                                                   guv. ČNB 
 
14. Návrh národní strategie vyzbrojování    MO, MV MZV, MPO, 
           MF 
 
15. Vzorová struktura, složení a působnost pracovišť  MV, MO ÚSÚ 
 krizového řízení ministerstev a ostatních      VCNP 
 ústředních správních úřadů 
 
16. Koncepce poskytování humanitární pomoci do  MZV  VKZBP 

zahraničí   
 
17. Koordinace organizačních předpisů pro postupy   MV             MO, MZV 

subjektů poskytujících humanitární pomoc      VCNP 
v krizových situacích  

 
18. Koncepce vyžadování, přijímání a předávání   MV  MZV, MO 

zahraniční pomoci Českou republikou a statut     VCNP 
zahraničních specialistů na území České republiky 
při řešení mimořádných humanitárních událostí. 

 
19. Zásady plánování, financování a řízení výstavby   MO  MV, MF 

a údržby obranné infrastruktury a realizace Programu   SSHR 
bezpečnostních investic NATO v České republice     VOP 

 
 
20. Telekomunikace v krizových situacích z hlediska               MDS                MV, MZV  
 vytvoření předpokladů pro ratifikaci tzv.      VCNP 
 Tamperské úmluvy 1998 
 

Poznámka: 1. Úkoly z oblasti zpravodajské činnosti byly do plánu zapracovány na 
základě závěrů z 1. schůze VZČ a budou dopřesněny v návaznosti na schválený plán 
práce VZČ v období do konce roku 2000. 
                   2. Pokud je ve sloupci spolupráce uvedeno "všechny ústřední správní 
úřady", je na předkladateli (zpracovateli) koho si vybere ke spolupráci. 

 
 
 
 
 

 


