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Zápis z 32. schůze VZVOB 
 úterý  23. května  2006 

 
 
 
Omluvy : sen. T. Jirsa 
 
Ověřovatel: sen. Slavotínek 
 
Program: 
 
1) Schválení programu a zápisu 
program – viz pozvánka 
zápis z 31. schůze rozdán 
-   bez připomínek 
 
 
2) Projednání  přikázaných senátních tisků  
 
10,05 hod 
č. 347 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (ÚPV,VZOB) 

Zpravodaj výboru: sen. J. Zoser 
Předkládá: Ministerstvo vnitra ČR 
   – náměstek Mgr. Miloslav Koudelný 
 
Náměstek M. Koudelný zdůvodnil potřebnost předkládaného návrhu. Jedná se o novelu  
trestního řádu a novelu zákona o Policii. Hlavním cílem je posílení pravomocí k donucení 
odběru biologického  materiálu od fyzické osoby. Samotný princip překonání odporu není 
stanoven. Zákrok  je vymezen jen principem přiměřenosti. Návrh je veden záměrem docílit 
účinnějšího boje proti kriminalitě. Na druhé straně  stojí vymezená ochrana lidské svobody. 
Identifikační úkony je možné provádět již podle stávajícího práva, ale pokud osoba 
nesouhlasí, nelze tyto úkony vymáhat aniž by bezprostředně hrozily sankce. K tzv. překonání  
odporu je možné přistoupit po předchozím poučení dotčeného. Odběr biologického vzorku 
provádí vždy lékař či odborný zdravotní personál.Vzhledem ke stoupajícímu počtu recidivistů 
je databáze DNA velmi potřebná k umožnění usvědčení pachatelů závažné trestné činnosti. 
Tuto skutečnost  potvrdil a konkrétními příklady doložil i přítomný ředitel Kriminalistického 
ústavu plk. J. Hlaváček. 
Zpravodaj  výboru sen. J. Zoser informoval o jednání v sídle Kriminalistického úřadu, kde 
byla zpravodajům obou výborů poskytnuta praktická ukázka odběru biologického vzorku.  
Dále upozornil na některá legislativní úskalí předkládaného návrhu. 
V rozpravě vystoupil sen. J. Pospíšil, který se obává možné manipulace s odebranými vzorky. 
K. Bačkovský z MV vysvětlil princip uchovávání dat. Po pominutí důvodu je policie povinna 
záznam smazat. 
Cena odběru se pohybuje v hodnotě 800-1 000 Kč. Pořízená technologie má milionovou  
hodnotu. V současné době má databáze zhruba 13,5 tisíce vzorků. Podíl recidivistů na trestné 
činnosti činí asi 52%. 
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Zpravodaj doporučil návrh schválit ve znění PS. 
 
Hlasování: 9:7/0 
Bylo přijato usnesení č. 169 
 

 
cca 10,45 hod 
č. 341 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím  

zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.(VZOB)            
Zpravodaj výboru: sen. J. Pospíšil 
Předkládá: Ministerstvo obrany ČR 
   
  - JUDr. Rostislav Duchoň – ředitel legislativy 

 
Dr. R. Duchoň odůvodnil předkládanou  novelu, kterou se formálně dokončuje zrušení  
institutu tříměsíční základní přípravy a jedná se vlastně o napravení legislativní chyby. 
Novela má nabýt účinnosti dnem vyhlášení. 
Zpravodaj výboru sen. J. Pospíšil doplnil zdůvodnění  předkladatele o průběh legislativního  
procesu v PS a doporučil návrh schválit ve znění přijatém v PS. 
 
Hlasování: 8:8/0 
Bylo přijato usnesení č. 170 
 
 
č. 343 -  Informace vlády ČR o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v 

zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2005 (VZOB)       
Zpravodaj výboru: sen. J. Pospíšil 
Předkládá: Ministerstvo obrany ČR 

- náměstek Martin Bělčík 
 
Náměstek M. Bělčík  
 
Zpravodaj výboru  sen. J. Pospíšil označil  předkládaný materiál za zodpovědně připravený a 
doporučil, aby jej vzal výbor na vědomí. 
 
Hlasování: 9:9/0 
Bylo přijato usnesení č. 171 
 
 

 
cca 11,15 hod 
č. 337 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 

s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o 
zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou 
Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 (ÚPV,VZOB) 

   
Zpravodaj výboru: sen. J. Jařab 
Předkládá: Ministerstvo spravedlnosti ČR – náměstek JUDr. Roman Polášek 
      (Mgr. Helena Kafková) 
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Náměstek dr. R. Polášek informoval, že v současné době vykonává službu ve věznici  personál  
z Nizozemska, Dánska a Rakouska. ČR má vyslat 4 příslušníky  Vězeňské služby, kteří  
vystřídají kolegy z Dánska. Předkládaná smlouva je standardní a zůstává v platnosti 3 roky. 
Zpravodaj výboru sen. J. Jařab uvedl, že  se jedná o mezinárodní prestiž ČR , OSN nabízí všem  
státům stejnou smlouvu a vysílající stát  hradí výdaje spojené s personálem. Doporučil, aby  
výbor, stejně jako garanční ÚPV dal souhlas k ratifikaci. 
V rozpravě vystoupil  sen. J. Pospíšil. 
 

Hlasování: 9:9/0 
Bylo přijato usnesení č. 172 

 
 
č. 185   - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Lišky, Josefa Pavlaty, Aleny 

Palečkové, Václava Jehličky, Martina Mejstříka a dalších senátorů o Ústavu paměti 
národa a změně některých dalších zákonů (VVVK,ÚPV,VZOB) 

 
Zpravodaj výboru: sen. J. Štětina 
Předkládá:  zástupce navrhovatelů – sen. J. Liška 

 
Místopředseda Senátu J. Liška  informoval, že předkládaný materiál se upravuje, bude  
zapracován komplexní PN. Změny se netýkají podstaty návrhy, jedná se pouze o technické  a  
legislativní úpravy. Navrhovatelé našli inspiraci mj. v zákoně SR, podobná právní úprava  
funguje již např. v MR a PR. Nápomocen byl při přípravě návrhu ředitel slovenského Ústavu J.  
Lángoš. Spolupráce s ním  byla velmi dobrá. Návrh  má podporu tří z pěti parlamentních  stran. 
Z důvodu přepracování předlohy navrhnul přerušení projednávání do 20. června. 
Zpravodaj sen. J. Štětina  uvedl, že podstata zákona je důležitá, zdůraznil potřebu vyrovnat se  
s minulostí. 
Předseda výboru sen. J. Jařab doporučil přerušit projednávání dle návrhu předkladatele. 
 
Hlasování o přerušení: 9:9/0 
 
poté 

3) Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU  
 
73. týden 1.- 7. 5. 2006 - VZOB 
 
A) DOKUMENTY K ROZHODNUTÍ O PROJEDNÁNÍ  
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty k rozhodnutí o projednání. 
 
 
B) KOMUNIKAČNÍ DOKUMENTY  
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné komunikační dokumenty.  
 
 
C) DOKUMENTY PRO INFORMACI 
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty pro informaci. 
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74. týden – 8.-14. 5. 2006 
A) DOKUMENTY K ROZHODNUTÍ O PROJEDNÁNÍ  
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty k rozhodnutí o projednání. 
 
 
B) KOMUNIKAČNÍ DOKUMENTY  
 
Smlouva o Evropské unii 
 
Hlava VI: Ustanovení o policejní a soudní spolupráci v trestních věcech 
 
9011/06 z 10.5.2006 
KOM (2006) 187 z 3.5.2006 
Doručeno Senátu: 10.5.2006 
ZPRÁVA Komise Radě a Evropskému parlamentu:  vycházející z článku 10  
Rámcového rozhodnutí Rady z 19.července 2002 o boji proti obchodování s lidmi.  
• Účelem této zprávy je shrnout a analyzovat opatření členských států, kterými 

provádějí ustanovení rámcového rozhodnutí do svých právních řádů. V současné době  
ve většině případů  členské státy disponují specifickými trestně-právními  opatřeními, 
které  usvědčují v oblasti  obchodování s lidmi a poskytování přiměřených  a 
varovných trestů. Cílem tohoto Rámcového rozhodnutí Rady z 19. července 2002  je 
přiblížit právo členských států Evropské unie v oblasti policejní a soudní spolupráce 
v trestních věcech, které se týkají boje proti obchodování s lidmi. Kromě toho rámcové 
rozhodnutí zavádí  společný rámec opatření  na evropské úrovni za účelem řešení  
určitých  problémů  jako jsou, :  kriminalizace, tresty a další sankce,  přitěžující 
okolnosti, soudnictví, stíhání,  stejně jako ochrana a pomoc obětem. V tomto ohledu ne 
všechny členské státy poslaly Komisi všechny potřebné  dokumenty, které se týkají  
zavádění příslušných opatřeních a z toho důvodu jsou  informace ve zprávě Komise 
neúplné.  Součástí této zprávy Komise je pracovní dokument Komise, který obsahuje 
detailní analýzu příslušné legislativy členských států přijatou k provedení rámcového 
rozhodnutí.  

 
 
C) DOKUMENTY PRO INFORMACI 
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty pro informaci. 
 
 
75. týden – 15.-21. 5. 2006 
A) DOKUMENTY K ROZHODNUTÍ O PROJEDNÁNÍ  
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty k rozhodnutí o 
projednání. 
 
 
B) KOMUNIKAČNÍ DOKUMENTY  
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Smlouva o Evropské unii 
 
Hlava VI: Ustanovení o policejní a justiční spolupráci v trestních věcech 
 
9128/06 z 12.5.2006 
KOM (2006) 174 z 26.4.2006 
Doručeno Senátu: 16.5.2006 
ZELENÁ KNIHA o presumpci neviny 
• Presumpce neviny je základním právem stanoveným Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod a Chartou základních práv Evropské unie. Článek 6 
Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie ctí základní práva zaručená Evropskou 
úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ta, jež vyplývají z ústavních 
tradic společných členským státům. Komise chce zjistit, zda je presumpce neviny 
chápána shodně v celé EU. Zelená kniha posoudí, co se rozumí presumpcí neviny a 
jaká práva z ní vyplývají. Jestliže z konzultací vyplyne existence potřeby, budou tato 
práva zahrnuta do návrhu rámcového rozhodnutí o zárukách týkajících se důkazů. 
Zelená kniha obsahuje seznam otázek. Komise očekává odpovědi nejlépe do 9. června 
2006. 

 
 
 
 
C) DOKUMENTY PRO INFORMACI 
 
V uvedeném období Senátu nebyly doručeny žádné dokumenty pro informaci. 
 
 
Bez hlasování 
 
4) Informace předsedy a různé  
 
Všichni obdrželi: 
 

• odpověď premiéra J. Paroubka na dopis ohledně veřejného zasedání v kauze Hučín  
• dopis Společenství Romů žádající podporu při prosazování jejich zájmů – zejména 

ohledně dotací a finančních prostředků 
• dopis manželů Zoubkových týkající se zásahu Policie ČR v případě paní K. Jacques 
• kritické připomínky sdružení Iuridicum Remedium k tisku č. 347 

 
Výbor dále obdržel: 
 

• informaci místopředsedy vlády  pro ekonomiku J. Havla, oznamující ukončení 
činnosti Poradní komise pro finanční perspektivu EU a shrnující materiál o práci této 
komise v 1. čtvrtletí 2006 

• dopis předsedy zahraničního výboru  polského  Senátu Stefana Niesiolowkeho 
obsahující rezoluci tohoto výboru podporující pozorovatelskou účast Taiwanu na 
expertních jednáních Světové zdravotnické organizace (WHO) 

 
 
Zahraniční cesty : 
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Stanovení delegace:  
 
Berlín(SRN) : 27.(úterý)- 30.(pátek) června 
 
sen. J. Pospíšil, J. Zoser, L. Svoboda, V. Sehnal 
 
Arménie: předběžně  11.(neděle)- 15.(čtvrtek) června 
 
sen. R. Slavotínek, J. Štětina, J. Zoser, T. Jirsa 
 
Izrael:  2. pol. září – výbory Knesetu byly zformovány teprve v minulém týdnu, takže  termín 
zatím nemohl být potvrzen  
 
sen. J. Jařab, V. Sehnal, R. Slavotínek, J. Stříteský (T. Jirsa) 
 
Norfolk, Virginia, USA 22-27.10. 
 
sen. J. Jařab, J. Liška, J. Stříteský, L. Svoboda 
 
 
5) Stanovení  termínu  příští schůze 
 
- nebyl stanoven 
 

 
Zapsala: A. Doležalová 
V Praze, dne 2. 6. 2006 
 
 

Josef Jařab, v.r. 
předseda výboru 

 
 
 
 
 
 


