
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 21. prosince 1999 č. 64 

 

ke Zprávě o plnění úkolů uložených Bezpečnostní radou státu ve 2. pololetí 1999 
 

 
 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 
      
           Návrh  komplexního řešení postavení České republiky v Západoevropské 
Unii po získání statutu přidruženého člena 
 
  Původní termín :   listopad 1999 
  Nový konečný termín: únor 2000 
 
   

    b) ministrem obrany 
 

    ba) Návrh Koncepce výstavby sil a prostředků Armády ČR pro mírové,  
záchranné a humanitární operace 

 
           Původní termín:           červenec 1999 
            Nový konečný termín:   březen 2000 
 
                   bb)  Modernizace tanku T – 72  
 
                      Původní termín:            prosinec 1999 
            Nový konečný termín:         březen 2000 
 
 
                    bc) Projekt - Komunikace s obyvatelstvem v době ohrožení 



 
           Původní termín:           listopad 1999 

            Nový konečný termín:   únor 2000 
 
                    bd) Program spolupráce státu s obranným průmyslem České republiky 
 
                      Původní termín:           prosinec 1999 
            Nový konečný termín:        únor 2000 
 
 
       c) ministrem vnitra 
 

ca) Koncepce výstavby informačních systémů na podporu krizového 
plánování a řízení ve státní správě  
 
            Původní termín:                  listopad 1999 
            Nový konečný termín:        III. čtvrtletí 2000  
 
         cb) Koncepce  zabezpečení  zodolněné  telekomunikační  sítě pro potřeby 
krizového  řízení  
 
                      Původní termín:                  listopad 1999 
            Nový konečný termín:        III. čtvrtletí 2000 
 
                     cc) Návrh na vytvoření systémové ochrany státní hranice ČR s důrazem 
na oblast harmonizace vízové politiky, usměrňování nelegální migrace, materiálně 
technické a personální zajištění ochrany státních hranic, posilování Policie ČR vojáky 
v činné službě při ochraně státních hranic apod. 
 
                      Původní termín:                prosinec 1999 
            Nový konečný termín:       únor 2000 
 
 
            2. se zrušením úkolů 
 
                a) ministra obrany 
 
                      Návrh počtu funkcí pro vojáky z povolání ministerstva obrany a činných 
záloh ministerstva vnitra přidělených k právnickým osobám nad jejich stanovené 
počty plnění úkolů příprav k obraně s termínem od 1. ledna 2000 
 
                      Původní termín:               listopad 1999 
 
 
 
 
                 b) ministra vnitra 
   



          Informace  o  návrhu věcného záměru zákona o služebním poměru 
příslušníků Policie České republiky  
 
                      Původní termín :             červenec 1999 
 
 
 
            3. se   změnou  předkladatele  v   bodě III. usnesení Rady ze dne 8. června 
1999  
č. 36 k předurčení Záchranného střediska civilní ochrany do Euroatlantických jednotek 
pro pomoc při katastrofách (EADRU) z ministra vnitra na ministra obrany. 
 
 
 
Provedou: 
 
místopředseda vlády  
a ministr zahraničních věcí, 
ministr obrany,  
ministr vnitra 
 
                       Předseda vlády 
                                                                                   a předseda Bezpečnostní rady státu 
                                                                                          Ing. Miloš Z e m a n, v. r. 

 


