
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 8. června 1999 č. 38 

 

ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu v 1. pololetí 1999 
 

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

 
I.  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)  ministrem zahraničních věcí 

 
aa) Návrh komplexního řešení postavení České republiky   
v Západoevropské unii po získání statutu přidruženého člena 
 
Původní termín :  květen 1999 
Nový konečný termín: listopad 1999 
 
ab)    Komplexní zhodnocení průběhu integrace České republiky do 
NATO a priority České republiky po vstupu do této organizace, 
s využitím průběžného hodnocení stavu realizace Harmonogramu 
opatření plněných podle usnesení vlády ČR č. 383 ze dne 25. června 
1997 
 
Původní termín:  květen 1999 
Nový konečný termín: červenec 1999 
/Materiál bude předložen spolu s bodem 1 ba) pod názvem Zpráva o 
stavu zajištění obrany České republiky/ 
 
 

b) ministrem obrany 



 
ba)   Zhodnocení stavu připravenosti České republiky na vstup do   
Organizace Severoatlantické smlouvy zejména se zřetelem na 
splnění minimálních vojenských požadavků  
(bude součástí Zprávy o stavu zajištění obrany České republiky) 
 
Původní termín:  únor 1999 
Nový konečný termín: červenec 1999 
  
bb)   Zpráva o stavu zajištění obrany České republiky 

 
Původní termín :  březen 1999 
Nový konečný termín:  červenec 1999 
 
bc)   Informace o postupu transformace výkonu státní správy ve 
věcech civilní ochrany z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra 
 
Původní termín :  únor 1999 
Nový konečný termín: září 1999 
 
bd) Informace o zabezpečení mezinárodního cvičení 
COOPERATIVE GUARD 
 
Původní termín:  květen 1999 
Nový konečný termín: září 1999 
(Materiál bude předložen pod názvem Informace o průběhu, 
výsledcích a opatřeních vyplývajících z mezinárodního cvičení 
COOPERATIVE GUARD) 
 
be)    Projekt – Komunikace s obyvatelstvem v době ohrožení 
 
Původní termín:  květen 1999 
Nový konečný termín: říjen 1999 
 

c) ministrem vnitra 
 
ca)   Informace o návrhu věcného záměru zákona o Policii České 
republiky 
 
Původní termín :  červen 1999 
Nový konečný termín: červenec 1999 
 
 
 
cb)   Informace o návrhu věcného záměru zákona  o služebním 
poměru příslušníků Policie České republiky 



 
Původní termín:  červen 1999 
Nový konečný termín: červenec 1999 
 
 

2. se zrušením úkolů 
 

a) ministra obrany 
 

aa) Koncepce rozvoje a provozu systému varování a vyrozumění 
 
Původní termín :  červen 1999 
 

b)  ministra vnitra 
 
ba) Informace o zabezpečení spolupráce subjektů státních orgánů, 
orgánů samosprávy a dalších institucí při mimořádných situacích a 
odstraňování jejich následků  
(zaměřeno na nedostatky spolupráce při záplavách v roce 1997 a 
1998) 
 
Původní termín:  březen 1999 
 
bb) Analýza vnitřních hrozeb uvedených v Bezpečnostní strategii 
České republiky a návrh opatření na jejich eliminaci 

 
Původní termín:  květen 1999 
 
bc)  Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky 
 
Původní termín:  květen 1999 

 
 

3. s nahrazením úkolu 
 

ministra obrany 
 

Zhodnocení účasti České republiky v mezinárodních organizacích na 
podporu míru 
 
Původní termín:  květen 1999 
 
 
 
Úkolem Výstavba a použití sil Armády České republiky pro mírové 
operace 



 
Nový konečný termín: listopad 1999. 
 
 

 
 
 
 
Provedou: 
ministr zahraničních věcí, 
ministr obrany, 
ministr vnitra 
 
 
 
 
        Místopředseda vlády 
                                 a místopředseda Bezpečnostní rady 
státu 
                Egon T.  L á n s k ý, v. r. 
 
 
 
 
 


