
BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU 
 

                                                                    

 

 

USNESENÍ 
 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 25. dubna 2000  č. 83 

 

k Vyhodnocení cvičení CMX/CRISEX 2000 v  České republice 
 
 
 B e z p e č n o s t n í    r a d a    s t á t u 
 

 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í  Vyhodnocení cvičení CMX/CRISEX 2000 v České 

republice uvedené v části III předloženého materiálu s úpravami podle připomínek 
z jednání Bezpečnostní rady státu; 

 
 

II.  u k l á d á 
 

1. ministru obrany předložit materiál podle bodu I tohoto usnesení pro 
informaci vládě České republiky, 
 

2. členům Bezpečnostní rady státu zabezpečit realizaci těchto opatření: 
 

a) V oblasti prováděcích předpisů k realizaci nezbytných krizových opatření  
 

aa) Navrhnout stanovení ceny za letovou hodinu dopravních letounů 
Armády České republiky při přepravě humanitární pomoci. 

 
Odpovídá:  ministr obrany 
Součinnost: místopředseda vlády a ministr 

                                                                           financí 
Projedná: VOP, BRS 
Termín: do 30. září 2000 

 
ab) Vypracovat zásady pro ozbrojenou ochranu zastupitelských úřadů 

České republiky v krizových oblastech zejména v případech, kdy tuto ochranu nejsou 
v plném rozsahu schopny plnit složky hostitelského státu. 

 
 



 
 

Odpovídá: místopředseda vlády a ministr 
       zahraničních věcí 

Součinnost: ministr obrany, ministr vnitra,  
ministr a vedoucí Úřadu vlády 
ČR 

 Projedná: VKZBP, BRS 
 Termín: do 30. září 2000 

 
ac) Zapracovat poznatky ze cvičení do připravovaných prováděcích 

předpisů k zákonu o krizovém řízení. 
 

Odpovídá: ministr vnitra a ministr obrany 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VOP, VCNP, BRS 
Termín: do 31. prosince 2000 

 
ad) Zapracovat poznatky ze cvičení a závěry NATO do připravovaných 

zásad pro zavedení Preventivního bezpečnostního systému NATO (NPS) do podmínek 
České republiky. 

 
Odpovídá: ministr obrany 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VOP, BRS 
Termín: do 9 měsíců od schválení nové verze           

NPS v orgánech NATO 
 
 

b) Oblast organizace činnosti orgánů krizového řízení 
 

ba) V návaznosti na schválení Metodiky práce Meziresortního krizového 
štábu organizačně připravit vyčlenění pracovníků ústředních správních úřadů pro práci 
v odborných pracovních skupinách Meziresortního krizového štábu při jeho aktivaci. 
 

Odpovídá: ministr vnitra a ministr obrany 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 

      Projedná: VOP, VCNP 
      Termín: do 3 měsíců od schválení Metodiky 
          práce MRKŠ 

 
bb)  Zapracovat poznatky ze cvičení do jednacích řádů vlády České 

republiky, Bezpečnostní rady státu a jejích pracovních orgánů. 
 

Odpovídá:místopředseda vlády a ministr 
zahraničních věcí, ministr obrany, 
ministr vnitra  

Součinnost: všechny ústřední správní úřady 



Projedná: VOP, VCNP, VKZBP, BRS 
Termín: do 30. listopadu 2000 

 
bc) Vypracovat zásady pro projednávání, schvalování a předkládání 

stanovisek České republiky k problematice krizí projednávaných v jednotlivých 
orgánech a výborech NATO (zejména NAC, PC, MC, PCG, SCEPC apod.). 
 

Odpovídá: místopředseda vlády a ministr  
                  zahraničních věcí, ministr obrany  
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VOP, VCNP,VKZBP, BRS 
Termín: do 31. prosince 2000 

 
bd) Zapracovat poznatky ze cvičení a promítnout změny v jednacích 

řádech meziresortních orgánů krizového řízení do jednacích řádů (statutů) resortních 
krizových štábů a dalších orgánů krizového řízení. 
 

Odpovídá: ministr vnitra 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VCNP, BRS 
Termín: do 31. března 2001 

 
 

c) Oblast komunikačního a informačního zabezpečení a ochrany 
utajovaných skutečností 
 

ca) S využitím stávající vládní sítě pro přenos utajovaných skutečností 
aktivovat na pracovištích orgánů krizového řízení ústředních správních úřadů 
(přednostně MV, MZV, SSHR a MPO) prostředky pro utajovaný přenos hlasových, 
textových a datových informací. 
 

Odpovídá: ministr vnitra 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VCNP, BRS 
Termín: do 30. 9. 2000 

 
cb) Stanovit systém organizace spojení orgánů krizového řízení a na jeho 

základě vypracovat trvale platný plán spojení orgánů krizového řízení ústředních 
správních úřadů s vymezením priorit spojení, stanovením technických prostředků pro 
zabezpečení spojení, přenosových cest, způsobu přenosu informací utajovaného 
charakteru a možností komunikace s partnery na mezinárodní, ústřední či územní 
úrovni a vytvořit systém pro jeho průběžnou aktualizaci. 
 

Odpovídá: ministr vnitra 
Součinnost: všechny ústřední správní úřady 
Projedná: VCNP, BRS 
Termín: do 31. prosince 2000 

 



cc) Přehodnotit prováděcí normy k zákonu č. 148/1998 Sb., o ochraně 
utajovaných skutečností a o změně některých zákonů a vydat zásady pro organizační 
zjednodušení manipulace s utajovanými skutečnostmi a použití komunikačních a 
informačních prostředků pro přenos utajovaných informací.  
 

Odpovídá: ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR,  
Součinnost: místopředseda vlády a ministr 
                    zahraničních věcí, ministr 

obrany, 
                    ministr vnitra, ředitel Národního  
                    bezpečnostního úřadu, všechny 
                    ústřední správní úřady 
Projedná: VOP, BRS 
Termín: do 31. prosince 2000 

 
cd) Připravit analytický materiál a zahájit jednání k problematice 

výstavby zodolněné datové sítě České republiky.  
 

Odpovídá: ministr vnitra a ředitel Národního  
       bezpečnostního úřadu 

Součinnost: předseda Úřadu pro státní  
                    informační systém, všechny  
                    ústřední správní úřady 

      Projedná: VCNP, BRS 
      Termín: do 31. prosince 2000 
 
 
Provedou: 
 
místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí, 
ministr obrany, 
ministr vnitra, 
ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR 
 
 
 
         Předseda vlády  
                                           a předseda Bezpečnostní rady státu 
           Ing. Miloš  Z e m a n, v. r.  


