Platné znění dotčeného ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§5
Vláda
(1) Vláda k zajišťování obrany státu v míru
a) vyhodnocuje rizika ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu, a činí
nezbytná opatření ke snížení, popřípadě vyloučení těchto rizik,
b) vyhodnocuje úroveň připravenosti státu k zajišťování jeho obrany a v souvislosti s tím
předkládá prezidentu republiky a komorám Parlamentu zprávu o zjištěných skutečnostech a
navržených opatřeních k posílení obranyschopnosti státu,
c) schvaluje strategickou koncepci obrany státu,
d) řídí plánování obrany státu, stanoví obsahovou náplň jednotlivých plánů obrany státu a
časové etapy pro jejich zpracování,
e) rozhoduje o základních opatřeních přípravy státu k obraně a jejím organizování,
f) rozhoduje o základních směrech výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil a o zajištění
obrany státu,
g) schvaluje koncepci mobilizace ozbrojených sil,
h) rozhoduje o prověření opatření pro zabezpečení obrany státu podle § 41 odst. 2,
i) schvaluje koncepci přípravy občanů k obraně státu,
j) stanoví k provedení svých rozhodnutí při zajišťování obrany státu úkoly ministrům,
vedoucím jiných správních úřadů a územním samosprávným celkům při výkonu jejich
přenesené působnosti,
k) rozhoduje o dalších nepředvídatelných úkolech nezbytných k zajišťování obrany státu.,
l) vždy nejpozději každé čtyři roky vyhodnocuje stav zajištění obranných potřeb státu
a mezinárodních závazků o společné obraně a stanoví pokyny pro výstavbu, přípravu a
použití ozbrojených sil a s nimi související výdaje státního rozpočtu na desetileté
plánovací období; pokyny pro výstavbu, přípravu a použití ozbrojených sil a s nimi
související výdaje státního rozpočtu na desetileté období předkládá vláda k projednání
Parlamentu,
m) k financování obranných potřeb státu a mezinárodních závazků o společné obraně
vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši ne menší než 2 % hrubého
domácího produktu předchozího roku.

(2) Vláda k zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu
a) činí závěry z vojensko politického hodnocení mezinárodních vztahů a rozhoduje o realizaci
potřebných opatření k odvrácení ozbrojeného konfliktu a ke zvýšení připravenosti k obraně
státu,
b) rozhoduje o opatřeních k účinnému fungování systému obrany státu,
c) rozhoduje o prioritách plnění úkolů, které souvisejí se zajišťováním obrany státu,
d) rozhoduje o opatřeních potřebných pro vedení války,
e) k plnění úkolů při zajišťování obrany státu využívá Ústřední krizový štáb zřízený podle
zvláštního právního předpisu.
(3) Vláda předkládá prezidentu republiky a komorám Parlamentu každoročně k 31.
srpnu kalendářního roku, nebo kdykoliv o to požádají, zprávu o zajišťování obrany státu.

