
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

 
USNESENÍ 

 
BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 

ze dne 7. září 1999 č. 46 
 

k návrhu na zřízení v resortu obrany Národního centra pro koordinaci přesunů a 
dopravy ozbrojených sil 

 
 

 
 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   s návrhem na zřízení v resortu obrany Národního centra pro 

koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil; 
 
II.  s c h v a l u j e   Statut Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy 

ozbrojených sil uvedený v příloze tohoto usnesení;   
 
III.   u k l á d á    ministrovi obrany zřídit v resortu obrany Národní centrum pro 

koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil. 
      
 
Provede: 
ministr obrany 
 
 
Na vědomí: 
vedoucí ostatních (mimo členy Rady) správních úřadů 
 
 
 
 
         Předseda vlády  
                                           a předseda Bezpečnostní rady státu 
           Ing. Miloš  Z e m a n, v. r. 

 
 



Příloha k usnesení č. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S T A T U T 
 
 

Národního centra pro koordinaci přesunů a dopravy 
 
 

ozbrojených sil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Praha 1999  - 
 
 
 
 
 
 



1. Národní centrum pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil je zřizováno 
v souladu s požadavky Vojenského rozhodnutí MC 336/1 schváleného 
Severoatlantickou radou dne 3. února 1998  jako orgán hostitelské země 
odpovědný za koordinaci opatření mezi vojenskými a civilními orgány k podpoře 
a zajištění požadavků na přesuny a dopravu ozbrojených sil jiných států s jejichž 
vstupem a pobytem na území České republiky byl vysloven souhlas 
parlamentních orgánů. Tento orgán je rovněž odpovědný za plánování, 
koordinaci a řízení mezinárodních a vnitrostátních přesunů a dopravy 
ozbrojených sil České republiky. 

 
2. Národní centrum pro koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil (dále jen 

NCKP) zřizuje ministerstvo obrany  ze svých zdrojů. 
 
3. Ústřední správní úřady a jimi řízené organizace se v rozsahu své působnosti 

podílejí na zajišťování požadavků na přesuny a dopravu ozbrojených sil jiných 
států po území České republiky a požadavků na mezinárodní přesuny a dopravu 
ozbrojených sil České republiky uplatňovaných NCKP a poskytují potřebné 
informace. 

 
4. NCKP může být v případě potřeby v době míru, vyhlášení nouzového stavu, nebo 

stavu ohrožení státu a nebo válečného stavu na žádost ministra obrany České 
republiky rozšířeno o představitele některých civilních ústředních správních 
úřadů nebo jimi řízených organizací. Tito představitelé jsou styčnými pracovníky 
vysílajících orgánů, zajišťujícími odbornou spolupráci a pomoc v rozsahu působnosti 
vysílajícího orgánu a zůstávají po dobu působení v NCKP zaměstnanci svých orgánů. 

 
5. NCKP v rámci své působnosti odpovídá za : 
 
- plánování, řízení a koordinaci přesunů a dopravy ozbrojených sil jiných států všemi druhy 

dopravy po území České republiky podle požadavků uplatňovaných jednotlivými státy, 
 
- sledování stavu realizace přesunů a dopravy ozbrojených sil jiných států po území České 

republiky a předávání informací o stavu realizace příslušným orgánům velitelství NATO a 
národním velitelstvím přesunujících se ozbrojených sil, 

 
- řízení národní podpory přesunů a dopravy ozbrojených sil jiných států po území České 

republiky zejména z hlediska využívání národních civilních a vojenských dopravních 
zdrojů (dopravní infrastruktury a dopravních prostředků), 

 
- koordinaci opatření k provozně technickému zabezpečení pohybu vojsk a materiálu 

ozbrojených sil jiných  států, včetně projednání všech opatření (povolení) souvisejících 
s přesunem a dopravou s příslušnými národními civilními a vojenskými orgány, kromě 
oficiálního souhlasu parlamentních a státních orgánů se vstupem cizích ozbrojených sil, 

 
- koordinaci opatření k usnadnění přechodu státních hranic ozbrojenými silami jiných států 

z hlediska propouštění osob a provádění celního dohledu nad přepravovaným zbožím, 
 
- zřízení a v souladu s požadavky NATO za správné provozování národního pracoviště 

spojeneckého systému pro rozmístění a přesun (Allied Deployment and Movement 
System) zapojeného v systému ACE ACCIS (Automated Command and Control 
Information System), 

 



- trvalé sledování a vyhodnocování možností poskytnutí národních dopravních prostředků 
ve prospěch ozbrojených sil jiného státu podle požadavků Hlavního velitelství NATO, 

 
- zplánování a zabezpečení požadavků ozbrojených sil České republiky na mezinárodní 

přesun a dopravu všemi druhy dopravy po území cizích států, uplatnění požadavku a jeho 
projednání s příslušnými vojenskými orgány tranzitních zemí a země určení, včetně 
uplatnění oficiálního požadavku na povolení přesunu a dopravy osob a materiálu 
ozbrojených sil České  republiky po jejich území a koordinaci použití jednotlivých druhů 
dopravy, 

 
- zabezpečení přesunů a dopravy spojené s rozvinutím a zásobováním sil a prostředků 

ozbrojených sil České republiky působících mimo naše území, za koordinaci přesunů a 
dopravy podle požadavků zřizovaných národních prvků podpory a dopravních 
koordinačních center těchto sil, 

 
- analyzování stavu dopravní infrastruktury státu z hlediska přepravních potřeb ozbrojených 

sil České republiky a NATO, zpracování a uplatnění závazných stanovisek resortu obrany 
k výstavbě, modernizaci a rekonstrukcím infrastruktury železniční, silniční, vnitrozemské 
vodní a letecké dopravy České republiky, 

 
- řízení činnosti územních orgánů vojenské dopravy při plnění úkolů spojených 

s plánováním, operativním řízením a zabezpečováním přesunů a dopravy ozbrojených sil 
České republiky a ozbrojených sil jiných států po území České republiky, včetně 
zajišťování plynulého přechodu státních hranic těmito ozbrojenými silami, 

 
- zabezpečení přepravních požadavků ozbrojených sil České republiky na vnitrostátní 

přepravu osob, materiálu a techniky realizovaných prostřednictvím smluvních civilních 
dopravců, 

 
- projednání a zabezpečení požadavků ozbrojených sil České republiky na přepravu 

nadrozměrných, zvlášť těžkých a nebezpečných nákladů, 
 
- zabezpečení  ozbrojených sil České republiky vojenskými přepravním doklady, 
 
- za přípravu a projednání stanovisek k multi- nebo bi- laterálním ujednáním týkajících se 

přesunů a dopravy ozbrojených sil jiných států po území České republiky. 
 
6. NCKP se v rámci svých statutárních povinností podílí: 
 
- na přípravě a harmonizaci postupů pro přesuny a dopravu podle standardů NATO, 
 
- na rozvoji automatizovaných a informačních systémů logistiky v oblasti vojenské 

dopravy. 
 
7. NCKP při plnění svého úkolu těsně spolupracuje a je oprávněno přímo se 

obracet ve věcech zabezpečení přesunů a dopravy ozbrojených sil jiných států po 
teritoriu České republiky na ústřední správní úřady a jimi řízené organizace, 
které mu v rámci své působnosti všemožně pomáhají. NCKP zejména 
spolupracuje s orgány a organizacemi resortu zahraničních věcí, dopravy a spojů, 
vnitra a financí. 

 



8. NCKP nakládá s informacemi týkajícími se přesunů a dopravy ozbrojených sil 
jiných států po území České republiky v souladu s ustanovením zákona č. 148/1998 
Sb., o ochraně utajovaných skutečností a Směrnicemi pro ochranu informací 
poskytnutých NATO a ostatními smluvními stranami. 

 
9. NCKP předkládá informace o stavu zabezpečení a průběhu realizace přesunů a 

dopravy ozbrojených sil jiných států po území České republiky ministru obrany 
České republiky a podle jeho rozhodnutí připravuje informaci pro jednání vlády 
České republiky. 

 
10. Podle potřeby NCKP spolupracuje i s ostatními právnickými a fyzickými 

osobami podílejícími se na podpoře a zajištění požadavků na přesuny a dopravu 
ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil jiných států po území České 
republiky. 

 
11. NCKP vytvoří v případě potřeby Společné centrum pro koordinaci přesunů 

(Joint Movement Coordination Centre) pro řízení operačních přesunů uvnitř 
příslušného prostoru. 

 
12. Závěrečná ustanovení. 
 

Tento statut nabývá účinnosti dnem  1. ledna  2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


