
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 21. prosince 1999 č. 65 

 

k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2000  
s výhledem na 2. pololetí 2000 

 
 
 
 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   (dále jen Rady)  
na  
1. pololetí 2000 s výhledem na 2. pololetí 2000 s úpravami podle připomínek 
vznesených na jednání Rady; 
 
 
 II. u k l á d á 
 
     1. místopředsedovi Rady zapracovat připomínky z  průběhu jednání Rady do 
konečné verze Plánu práce Rady na 1. pololetí 2000 s výhledem na 2. pololetí 2000, 
 
                2. všem členům Rady, vedoucímu Úřadu vlády ČR, předsedovi Správy 
státních hmotných rezerv, předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní 
politiky, předsedovi Výboru pro obranné plánování a předsedovi Výboru pro civilní 
nouzové plánování rozpracovat jednotlivé úkoly z  Plánu práce Rady na 1. pololetí 
2000 s výhledem na 2. pololetí 2000 ve své působnosti; 
  
 
 III. d o p o r u č u j e   guvernérovi České národní banky rozpracovat jednotlivé 
úkoly z  Plánu práce Rady na 1. pololetí 2000 s výhledem na 2. pololetí 2000 ve své 
působnosti. 
 
 
 
 
 
 



Provedou: 
 
předseda a členové Rady, 
vedoucí Úřadu vlády ČR, 
předseda Správy státních hmotných rezerv, 
předsedové Výborů pro obranné plánování,  
pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky  
a pro civilní nouzové plánování 
 
 
 
 
                             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  21. prosince 1999  č. 65  

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

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  2000 
 

s výhledem na 2. pololetí 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- P r a h a   2 0 0 0 - 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
10.  ú n o r a  2000 

 
 

___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Program spolupráce státu s obranným průmyslem  MO       MPVH, 

České republiky                                                                                            VOP 
 
2. Zhodnocení obranných plánů České republiky  MO  VOP 

orgány NATO 
 

3. Návrh na změny usnesení vlády č 672 ze dne  MV   
28. 6. 1999 k organizaci a materiálnímu zabezpečení 
letecké služby v Integrovaném záchranném systému 
 

4. Informace o návrhu zákona o Policii České republiky MV 
 
5. Návrh na vytvoření systémové ochrany státních  MV  VCNP 

hranic České republiky 
 

6. Návrh komplexního řešení postavení České republiky MZV  MO 
 v Západoevropské unii po získání statutu přidruženého  
 člena  
 
7. Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon   M bez portfeje 
 č. 148/1998Sb., o ochraně utajovaných skutečností  
 a o změně některých zákonů a navazujících  
 nařízení a vyhlášek 
 
8. Informace o činnosti pracovní skupiny ke koordinaci M bez portfeje 
 OUS a stav bezpečnostních prověrek   
 
9.   Projekt - Komunikace s obyvatelstvem v době ohrožení   MO 
 
10. Informace vedoucího Stálé delegace v Bruselu o  MZV 

působení ČR v NATO a ZEU      
 
 
 
 
 
 
 

 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
21.  b ř e z n a  2000 

 
 

___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Zásady plánování, financování a řízení výstavby  MO  MV, MF, 

a údržby obranné infrastruktury ČR a realizace    SSHR,  
Programu bezpečnostních investic NATO v ČR     VOP 
 

2. Koordinace organizačních předpisů pro postupy  MZV  MV, MF, 
subjektů poskytujících humanitární pomoc     MO, SSHR,  

 v krizových situacích         VKZBP   
 
3.   Informace o vyhodnocení předběžných nabídek   MO 

k problematice nákupu víceúčelových taktických  
nadzvukových letounů pro AČR   

 
4. Informace o modernizaci tanku T - 72   MO   VOP 

 
5. Zásady pro přípravu a řízení cvičení orgánů   MO  MZV, MŽP, 
 krizového řízení České republiky      MV, 
            VOP 
 
6. Zásady pro činnost orgánů krizového řízení na úrovni MO  MV, MZV, 

ústředních a územních orgánů státní správy      VOP 
 

7. Koncepce vyžadování, přijímání a předávání  MZV  VKZBP 
 zahraniční pomoci Českou republikou a statut    
 zahraničních specialistů na území ČR při řešení 
 mimořádných humanitárních událostí 
 
8. Návrh Koncepce výstavby sil a prostředků    MO  VOP 

     Armády ČR pro mírové, záchranné a humanitární 
           operace 

 
9. Koncepce poskytování humanitární pomoci do  MZV  VKZBP 

zahraničí   
 

10. Informace o účasti ČR v mezinárodních kontrolních MZV 
            režimech        

 
 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
25.  d u b n a  2000 

 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.  Stanovisko České republiky k Evropské   MO  MZV 

bezpečnostní a obranné iniciativě a k Iniciativě 
ke zvýšení obranných schopností 
 

2. Realizace požadavků NATO na výstavbu ozbrojených MO  VOP 
sil (FORCE PROPOSALS 2000) v letech 
2001 až 2006 
 

3. Určení gesce nad plněním závazků vyplývajících z  MZV 
 Verifikačního protokolu k Úmluvě o zákazu vývoje,   
 výroby a hromadění bakteriologických (biologických) 
 a toxinových zbraní  a o jejich zničení (VP BTWC) 
 
4. Vyhodnocení systému BRS a návrh na úpravu   MPV Z     členové  
            jednacích řádů      sekretariát      Rady,  

Rady   VCNP, 
VOP, 
VKZBP 
 

5. Návrh optimalizace rozdělení působnosti a   MV /VCNP/, MV, MO, 
odpovědnosti MV, MŽP a MZe v oblasti řešení  MŽP  MZe, 
povodňových krizových situací      VCNP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled úkolů plánovaných k projednání 
30.  k v ě t n a  2000 

___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 

 
1. Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR    MV 
 za rok 1999 
 
2.  Informace o průběhu a závěrech mezinárodního   MO  VOP 

cvičení CMX/CRISEX 2000 
 

3. Metodika práce MRKŠ při řízení vojenských a  MO  MV, MZV, 
nevojenských krizových situací      ÚV ČR, 

VOP, VCNP 
 

4. Metodika krizového plánování k řešení vojenských  MO, MV MZV, 
krizových situací        SSHR, 

VOP 
 

5.         Zavedení  preventivně bezpečnostního systému  MO  MV, MZV, 
NATO (NPS-NATO Precautionary System)     VOP 
do podmínek České republiky 

  
6. Koncepce výstavby Záchranného sboru České republiky MV  VCNP 
 
7.         Informace o prováděcích předpisech navazujících               MV  VCNP 
            na přijatý zákon o krizovém řízení a Integrovaném  
            záchranném systému a o změně některých zákonů 
 
8. Plán národní kampaně komunikace s obyvatelstvem MO  MV 
 v době ohrožení 
 
9.   Projekt - Komunikace s obyvatelstvem v době ohrožení    
  (předkládá ministr obrany), 
přesunuto z ledna 2000 na základě čj.: 49052/99-OOB došlo dne 6.1.2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
20.  č e r v n a  2000 

 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Koncepce sanace ohnisek hromadných úhynů zvířat MV /VCNP/, MZd,    
                                                                                                          MZe       VCNP 

 
2  Informace o plnění "Harmonogramu opatření                    MV /VCNP/ MO, 
            k využití poznatků ze cvičení CRISEX 98 a     SSHR, 
            HEXAGRANT 99“                                                                 VCNP 
 
3. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní                   MPV Z členové  

     radou státu v 1. pololetí 2000 (včetně usnesení BRS) sekretariát Rady, 
Rady  př. SSHR, 

            guv. ČNB  
 
4. Návrh Plánu práce Bezpečnostní rady státu na   MPV Z  členové 
            2. pololetí r. 2000                                                              sekretariát Rady, 

Rady  př. SSHR, 
                                                                                   guv. ČNB 

 
5. Informace o určení početních stavů Policie ČR  MV 
 a Ministerstva vnitra na rok 2001 

 
6.      Jmenování národního operátora telekomunikačních sítí  MO /VOP/, VOP  

MDS 
 
7. Základní celosvětové vývojové trendy a možné směry  MO  ÚSÚ, 

výstavby obrany státu v období do roku 2025      VOP 
prognóza vývoje v oblasti bezpečnostní politiky 

 a vojenské strategie a odraz této prognózy na rozvoj 
 ozbrojených sil 
 
8. Telekomunikace v krizových situacích z hlediska   MV/VCNP/ MV, MZV 

      vytvoření předpokladů pro ratifikaci tzv. Tamperské MDS  VCNP 
úmluvy 1998 

 
 
 
 
 
 



 
 

Přehled úkolů plánovaných k projednání 
      ve III. čtvrtletí 2000 

 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Informace o reorganizaci Ministerstva obrany  MO  
 
2. Informace o řešení personálních nabídek nabízených MZV 

z NATO, (OBSE, OSN) 
 
3.       Zásady pro činnost správních úřadů a orgánů  MO  MV, 

samosprávy za stavu ohrožení státu a válečného stavu   SSHR 
 

4. Stav integrace České republiky do struktur NATO  MO, MZV  
 
5.       Návrh rámcového rozpočtu Ministerstva vnitra (včetně MV, MO MF 
            civilní nouzového plánování) a Ministerstva obrany 
 na rok 2001 
 
6. Zásady pro organizaci  informačních vazeb a spojení MV /VCNP/, MDS, 
 mezi orgány krizového řízení     MZV, MO VCNP 
 
7. Koncepce výstavby informačních systémů na  MV /VCNP/ ÚSÚ v  

na podporu krizového plánování a řízení ve státní    řešitelské 
 správě           komisi 
           VCNP  
 
8. Koncepce zodolněné telekomunikační sítě pro potřeby MV /VCNP/ ÚSÚ v  

krizového řízení        řešitelské
           komisi 
           VCNP  

  
9. Návrh opatření k institucionalizaci orgánů krizového MV /VCNP/,   VCNP 

řízení na úrovni ÚSÚ a vytvoření základních                       všechny ÚSÚ  
 prostorových technických a především komunikačních 
 podmínek pro jejich činnost 
 
10. Pololetní posouzení efektivity čerpání vydělených  MZV 
 prostředků na humanitární pomoc BaH a Kosovu   
  
 
 
 
 
 



 
Přehled úkolů plánovaných k projednání 

       ve IV. čtvrtletí 2000 
 
___________________________________________________________________________ 
             
  Název úkolu                                                                      Předkladatel        Spolupráce 
                 Zpracovatel        Projednání 
            ve výboru 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Prognóza vývoje lidských zdrojů v ČR z hlediska  MO 

zabezpečení obrany státu na léta 2002 až 2011 
 
2. Vyhodnocení realizace úkolů vyplývajících z branné MO 
 legislativy 
 
3. Informace o mezinárodním cvičení CMX/CRISEX  MO  MV, MZV 
            2001   

 
4. Návrh vzorové metodiky práce orgánů krizového  MV  MO, ÚVČR, 

řízení na úrovni ústředních  a územních orgánů                                           VCNP 
státní správy 
 

5.  Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou   MV /VCNP/, MZd,  
vodou za krizových situací     MZe  VCNP 

 
6. Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení  MV, MO, VCNP 
         SSHR    

 
7.  Informace o převodu Civilní ochrany z Ministerstva MV  MO, MF 

      obrany do Ministerstva vnitra 
 

8. Informace o návrhu zákona o státních hranicích  MV 
 se stavem před připomínkovým řízení 
 
9. Zpráva o plnění úkolů uložených Bezpečnostní                   MPV Z  členové  

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

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

Rady   př. SSHR, 
                                                                                   guv. ČNB 
 
11. Plán vyzbrojování, obranného výzkumu a vývoje,   MO, MV MZV 

podpory obranného průmyslu 
 

12. Novelizovaná Bezpečnostní strategie České republiky MZV  členové 
Rady 

 VKZBP 


