
 
    BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 

 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 19. prosince 2000  č. 154 

 
k Plánu  práce Bezpečnostní rady státu 

na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. 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 1. pololetí 2001 s 
výhledem na 2. pololetí 2001, uvedený v příloze tohoto usnesení, s úpravami podle 
připomínek ze schůze Bezpečnostní rady státu; 
 
 
 II.  u k l á d á všem členům Bezpečnostní rady státu a předsedovi Správy 
státních hmotných rezerv rozpracovat jednotlivé úkoly z Plánu práce Bezpečnostní 
rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 ve své působnosti; 
 
 
 III.  d o p o r u č u j e   guvernérovi České národní banky rozpracovat 
jednotlivé úkoly z  Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem 
na 2. pololetí 2001 ve své působnosti. 
 
 
Provedou: 
 
předseda a členové Bezpečnostní rady státu, 
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
 
 
 
                               Předseda vlády 
                                                                        a předseda Bezpečnostní rady státu  
                                                                                 Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 



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 19. prosince 2000 č. 154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plán  práce 
 
 

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

na  1. pololetí  2001 
 

s výhledem na 2. pololetí 2001 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- P r a h a   2 0 0 0 - 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
8. února 2001 

 
 

 Název úkolu Předkladatel 
Zpracovatel 

Spolupráce 
Projednání ve výboru 

1. Informace o průběhu a výsledcích 
jednání Zasedání ministrů zahraničních 
věcí NATO, Brusel, 14.-15. prosinec 
2000 

MZV  

2. Informace o stavu integrace České 
republiky do vojenských struktur NATO 

MO MZV, ÚSÚ 
VOP 

3. Vyhodnocení plnění usnesení vlády 
302/D ze dne 22. března 2000 

MV  

4. Posouzení efektivity čerpání vyčleněných 
prostředků na humanitární pomoc Bosně 
a Hercegovině a Kosovu 

MZV MF, MO, MPO, MV, MZe 

 
 
 
 

Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám 
naplňování branné a krizové legislativy. 
 
Řídí:   ředitel Odboru obrany a bezpečnosti Úřadu vlády ČR - vedoucí sekretariátu 

Bezpečnostní rady státu 
Termín:  21. února 2001 
Místo konání: Úřad vlády ČR, místnost č. 201 
Čas:   10,00 – 15,00 hodin 
Spolupráce:  MZV, MO, MV, MF, SSHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
20. března 2001 

 
 
 Název úkolu Předkladatel 

Zpracovatel 
Spolupráce 

Projednání ve výboru 
1. Informace o připravované účasti České republiky 

v NATO Airborne Early Warning and Control 
Programme Management Organization 
(NAPMO) 

MO VOP 

2. Návrh na prověření opatření pro zabezpečení 
obrany státu v roce 2001 

MO jen členové BRS 

3. Zásady vyčleňování, přípravy, vysílání a 
financování sil a prostředků České republiky 
předurčených pro mírové a záchranné operace a 
humanitární pomoc v zahraničí  

MO 
 

MZV, MV, MDS, MF, 
MZ, MS, 

MPSV,SSHR 
VOP, VCNP, VKZBP 

4. Informace o prováděcích normách k zákonu č. 
148/98 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a 
o změně některých zákonů a návrh na vydání 
zásad pro organizační zjednodušení manipulace 
s utajovanými skutečnostmi a použití 
komunikačních a informačních prostředků pro 
přenos utajovaných informací. 

M a VÚV 
ČR 

MZV, MO, MV, NBÚ 
VOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 



24. dubna 2001 
 
 
 Název úkolu Předkladatel 

Zpracovatel 
Spolupráce 

Projednání ve výboru 
1. Návrh nařízení vlády České republiky o 

povolávání vojáků Armády České republiky 
k plnění úkolů Policie České republiky (podle 
vnějších havarijních plánů jaderných zařízení) 

MO MV, SÚJB 
VOP 

2. Zpráva o stavu zajištění obrany státu MO ÚSÚ 
VOP 

3. Informace o stavu zpracování metodik práce 
krizových štábů 

MV členové ÚKŠ 
VCNP 

4. Koncepce vysílání občanů České republiky do 
mezinárodních vládních organizací 

MZV MO, MPSV, MF 
VKZBP 

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

MZV MV, MPSV, MF, MS 
VKZBP 

6. Informace o způsobu sladění prováděcích 
předpisů ke zpracování krizových, havarijních, 
povodňových, nákazových a dalších plánů 
podobného charakteru 

MV ÚSÚ 
VCNP 

7. Návrh závazného postupu pro řešení krizových 
situací spojených s terorismem, ke kterým došlo 
na území České republiky, nebo ke kterým došlo 
v zahraničí a dotýkají se zájmů České republiky a 
obdobných událostí spojených se závažným 
ohrožením vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku na území České republiky 

MV, MZV VZČ 

8.  Analýza právních předpisů a návrh opatření 
řešících vysílání občanů České republiky do 
nevojenských misí mezinárodních organizací a 
aparátů těchto organizací 

MZV MPSV 
VKZBP 

9. Návrh metodiky pro zpracování krizových plánů MV, MO ÚSÚ 
VCNP 

 
10. 

Zajištění a obnova celostátní radiační 
monitorovací sítě 

MF 
SÚJB 

MV 
VCNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
29. května 2001 



 
 
 Název úkolu Předkladatel 

Zpracovatel 
Spolupráce 

Projednání ve výboru 
1. Návrh Vojenské strategie České republiky MO ÚSÚ 

VOP 
2. Komplexní návrh realizace jednotlivých opatření 

a činností, včetně přípravy podkladů k novelizaci 
zákonů k zabezpečení ozbrojené ochrany 
zastupitelských úřadů České republiky a jejich 
pracovníků v krizových oblastech zejména v 
případech, kdy tuto ochranu nejsou v plném 
rozsahu schopny plnit složky hostitelského státu 

MZV MO, MV a vedoucí 
příslušných ÚSÚ 

VKZBP 

3. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území 
České republiky za rok 2000 

       MV  

4. Návrh dalšího působení sil a prostředků Armády 
České republiky v operacích mezinárodního 
společenství na Balkáně po 31. prosinci 2001 

MO MZV, MF 
VOP 

5. Stav realizace projektu modernizace tanku  
T-72 

MO MPO 
VOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
19. června 2001 

 



 
 Název úkolu Předkladatel 

Zpracovatel 
Spolupráce 

Projednání ve výboru 
1. Zpráva o posouzení strategické revize obrany 

České republiky 
MO VOP 

2. Vyhodnocení cvičení CMX 2001 MO ÚSÚ 
VOP 

3. Návrh národní strategie vyzbrojování MO ÚSÚ 
VOP 

4. Informace o činnosti odborných pracovních 
skupin při Ministerstvu vnitra, ustavených 
k řešení problematiky organizovaného zločinu a 
finanční kriminality 

MV  

5. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní 
radou státu v 1. pololetí 2001 (včetně usnesení 
BRS) 

MPV Z členové Rady,  
př. SSHR, guv. ČNB 

6. Návrh Plánu práce bezpečnostní rady státu na 2. 
pololetí 2001 a. výhled na 1. pololetí 2002 

MPV Z členové Rady,  
př. SSHR, guv. ČNB 

7. Informace o průběhu a výsledcích jednání 
Zasedání ministrů zahraničních věcí NATO, 
Budapešť, 29.-30. květen 2001 

MZV  

8. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a 
vnitřní bezpečnosti na území České republiky 
v roce 2000 (ve srovnání s rokem 1999) 

MV  

9. Informace o aktuálních početních stavech resortu 
Ministerstva vnitra 

MV  

10. Návrh vyhodnocení činnosti systému Rady a 
návrh úprav k jeho zkvalitnění 

MPV Z členové Rady, 
př. SSHR, guv. ČNB 

11. Informace o vývozu a dovozu ručních a lehkých 
zbraní, o objemu výroby a početních stavech 
těchto zbraní na území České republiky 

MZV MPO, MO, MV, MF 
VKZBP 

12. Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a 
informace za období let 1999-2000 

MV VZČ 

13. Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační 
služby za rok 2000 a Výroční zpráva 
Bezpečnostní informační služby za rok 2000 

MPSV VZČ 

14. Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za 
rok 2000 

MO VZČ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
ve 2. pololetí 2001 



 
 
 
 
 Název úkolu Předkladatel 

Zpracovatel 
Spolupráce 

Projednání ve výboru 
1. Soubor opatření při přechodu státu do stavu 

ohrožení státu nebo válečného stavu při řešení 
vojenských krizových situací 

MO ÚSÚ 
VOP 

2. Informace o stavu rozpracování požadavků ze 
Souboru opatření při přechodu státu do stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu při řešení 
vojenských krizových situací v ministerstvech 
a ostatních ústředních správních úřadech 

MO ÚSÚ 
VOP 

3. Plán organizace cvičení orgánů krizového 
řízení v letech 2002-2004 

MO, MV MZV  
VCNP, VOP 

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu 
na vytvoření systémové ochrany státních 
hranic České republiky 

MV  

5. Zásady plánování, financování a řízení 
výstavby a údržby obranné infrastruktury a 
realizace Programu bezpečnostních investic 
NATO v České republice 

MO ÚSÚ 
VOP 

6. Informace o Dotazníku plánování 
vyzbrojování – APQ (Armaments Planning 
Questionnaire) 

MO VOP 

7. Systém ochrany občanů České republiky a 
příslušníků Armády České republiky, Policie 
ČR a Hasičského záchranného sboru ČR před 
biologickými prostředky 

MO MZV, MV, SÚJB, MZe 

8. Ukončení provozu letounů SU-25 a SU-22 
v Armádě České republiky 

MO VOP 

9. Policejní zabezpečení jednotek Armády České 
republiky v mírových misích a operacích 

MO ÚSÚ 

10. Návrh vzorové metodiky práce orgánů 
krizového řízení na úrovni územních orgánů 
státní správy 

MV VCNP 

11. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového 
řízení 

MV ÚSÚ 
VCNP 

12. Informace o plnění usnesení Bezpečnostní 
rady státu ze dne 18. července 2000 č. 103 

MV 
MZe 

VCNP 

13. Informace o průběhu a výsledcích ministerské 
schůzky OBSE, Bukurešť, 4. čtvrtletí 2001 

MZV  
 
 
 
 
 

14. Informace o způsobu vyžadování, přijímání a 
předávání zahraniční pomoci ČR a statut 
zahraničních specialistů na území České 
republiky při řešení mimořádných 
humanitárních událostí 

MV MZV, MO, MZdr. 
VCNP 



15. Vyhodnocení výsledků výběrového řízení na 
dodavatele taktických nadzvukových letounů 
pro Armádu České republiky 

MO MZV, MPO, MF 

16. Návrh zabezpečení telekomunikační sítě pro 
potřeby krizové komunikace při řešení 
vojenských krizových situací 

MO MV 
VOP 

17. Návrh systému organizace spojení orgánů 
krizového řízení, trvale platný plán spojení 
orgánů krizového řízení ústředních správních 
úřadů s vymezením priorit spojení, stanovení 
technických prostředků pro zabezpečení 
spojení, přenosových cest, způsobu přenosu 
informací utajovaného charakteru a možností 
komunikace s partnery na mezinárodní, 
ústřední či územní úrovni a vytvoření systému 
pro jeho průběžnou aktualizaci 

MV ÚSÚ 
VCNP 

18. Analytický materiál k problematice výstavby 
zodolněné datové sítě České republiky 

MV, NBÚ předseda ÚVIS, ÚSÚ 
VCNP 

19. Návrh na vzorovou strukturu, složení a 
působnost pracovišť krizového řízení 
ministerstev a ostatních ústředních správních 
úřadů 

MV  MO, ÚSÚ 
VCNP 

20. Informace o stavu zabezpečení 
telekomunikačního spojení u orgánů krizového 
řízení a spojení na obce 

MV VCNP 

21. Koncepce poskytování humanitární pomoci do 
zahraničí 

MV , MZV 
 

VCNP 

22. Návrh na zapracování poznatků ze cvičení a 
návrh na  změny v jednacích řádech 
meziresortních orgánů krizového řízení, 
jednacích řádů (statutů) resortních krizových 
štábů a dalších orgánů krizového řízení 

MV VCNP 

23. Zpráva o převodu státní správy ve věcech 
civilní ochrany (ochrany obyvatel) 
z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra 

MV MO 
VCNP 

24. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní 
radou státu ve 2. pololetí 2001 (včetně 
usnesení BRS) 

MPV Z členové Rady,  
př. SSHR, guv. ČNB 

25. Návrh Plánu práce bezpečnostní rady státu na 
1. pololetí 2002 a výhled na 2. pololetí 2002 

MPV Z členové Rady,  
př. SSHR, guv. ČNB 

26. Návrh systému koordinace a řízení 
hospodářských opatření pro krizové stavy  ve 
vazbě na reformu územní veřejné správy 

SSHR VCNP 
 
 
 
 
 

27. Projednání návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky a návrhu zákona o 
kontrole zpravodajských služeb Parlamentem 
České republiky 

MZV VCNP 

28. Návrh koncepčního řešení k snižování a M a VÚV VCNP 



eliminaci důsledků informačního boje, cizího 
zpravodajského pronikání a kriminálního 
napadání informačních systémů 

ČR 

29. Telekomunikace v krizových situacích 
z hlediska vytvoření předpokladů pro ratifikaci 
tzv. Tamperské úmluvy 1998 

MDS MV, MZV 
VCNP 

 
Poznámka: Pokud jsou ve sloupci "spolupráce" uvedeny "Ústřední správní úřady" je na 
zpracovateli koho z ÚSÚ  vyzve ke konkrétní spolupráci. 
 
 
Pracovní porada s tajemníky bezpečnostních rad krajů k aktuálním otázkám naplňování 
branné a krizové legislativy. 
 


