
 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. srpna 2010 č. 578 

 
o složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. stanovuje v souladu s článkem 9 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, že dalšími členy Bezpečnostní rady státu jsou 
 
                1. 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 

                2. místopředseda vlády a ministr vnitra, 

                3. ministr obrany, 

                4. ministr financí, 

                5. ministr průmyslu a obchodu, 

                6. ministr dopravy, 

                7. ministr zdravotnictví, 

                8. ministr životního prostředí; 
 
            II. mění 
 
                1. usnesení vlády ze dne 22. srpna 2001 č. 813, k Návrhu vyhodnocení    
činnosti systému Bezpečnostní rady státu a návrhu úprav k jeho zkvalitnění, ve znění 
usnesení vlády ze dne 24. července 2002 č. 741, usnesení vlády ze dne 12. února 2003 
č. 164, usnesení vlády ze dne 1. října 2003 č. 980, usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 
828, usnesení vlády ze dne 10. listopadu 2004 č. 1109, usnesení vlády ze dne        11. 
října 2006 č. 1174, usnesení vlády ze dne 17. ledna 2007 č. 54, usnesení vlády ze dne 
16. února 2009 č. 195 a usnesení vlády ze dne 1. června 2009 č. 687, tak, že se v 
 
                    a) příloze č. 1 uvedeného usnesení - Statut Bezpečnostní rady státu - v 
 
                       aa) článku 3 odstavce 1, 3 a 4 nahrazují textem, který zní: 
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„1. BRS má 9 členů. 
 
 3. Místopředsedou BRS je 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí. 
 
 4. Dalšími členy BRS jsou: 
 
    a) místopředseda vlády a ministr vnitra, 
    b) ministr obrany, 
    c) ministr financí, 
    d) ministr průmyslu a obchodu, 
    e) ministr dopravy, 
    f) ministr zdravotnictví, 
    g) ministr životního prostředí.“, 
 
                       ab) článku 3 odstavci 5 slova „ředitel sekce předsedy vlády“ nahrazují 
slovy „ředitel sekce pro obranu a bezpečnost Úřadu vlády“, 
 
                       ac) článku 5 odstavec 1 nahrazuje textem, který zní: 
 
„1. Předsednictvo BRS je složeno z předsedy BRS, místopředsedy BRS, místo-     
předsedy vlády a ministra vnitra a ministra obrany. Jednání předsednictva BRS se    
zúčastňuje ředitel sekretariátu BRS.“, 
 
                    b) příloze č. 5 uvedeného usnesení - Statut výboru pro zpravodajskou    
činnost - článek 3 nahrazuje textem, který zní: 
 

„Článek 3 
Složení Výboru 

 
(1) Výbor má 8 členů.  
(2) Předsedou Výboru je předseda vlády. Místopředsedou Výboru je 1. místo-

předseda vlády a ministr zahraničních věcí. 
(3) Dalšími členy Výboru jsou: 

a) místopředseda vlády a ministr vnitra, 
b) ministr obrany, 
d) ředitel Bezpečnostní informační služby, 
e) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, 
f) ředitel Vojenského zpravodajství, 
g) vedoucí Úřadu vlády.“, 

 
                2. usnesení vlády ze dne 1. června 2009 č. 687, ke složení Bezpečnostní    
rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost, tak, že se zrušuje bod I uvedeného 
usnesení. 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 
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