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Zápis ze  14. schůze VZOB  

 dne 6. června  2007 od 10,00 hodin  
 
 
 
Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer 
 
 
Program: 
1) Schválení programu a zápisu 
 
Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. 
Program – viz pozvánka. 
Zápis všichni obdrželi. 
Bez připomínek.  
Ověřovatel schůze: sen. V. Sehnal. 
 
Hlasování: 7:7/0 
 
2) Projednání  senátních  tisků 

 
č. 56 -  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České  
 republiky do schengenského prostoru (VZOB) 

  Předkladatel:  Ministerstvo  vnitra ČR – 1. náměstek Jaroslav Salivar, dr. T. Haišman 
  náměstkyně předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová  
  (+ JUDr.  L.  Nováková) 
 Zpravodaj výboru : sen. J. Zoser 
 

1. náměstek J. Salivar mj. uvedl, že zapojení do schengenského prostoru je pro ČR prioritou.  
   Návrh zákona  pro vládu připravil ministr vnitra ve spolupráci s resortem spravedlnosti,  
   dopravy, Gen. ředitelstvím cel a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Termínem pro ČR je září  
   2007. Do té doby by měla být všechna ustanovení implementována. ČR věří, že všechny státy  
   vstoupí do Schengenu společně, SR byla z české strany poskytnuta pomoc. 

Zpravodaj výboru sen. J. Zoser přednesl svou zprávu: Zapojení ČR do schengenského    
prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích bylo a je prioritou minulé i současné vlády a je 
zásadním přínosem ČR v EU. Snahou vlády a věřím, že i Senátu PČR je docílení vstupu do 
schengenu k 31.12.2007. Toho může být docíleno za podmínky splnění všech standardů 
včetně nastartování SIS v daném státě. 
 Zasedání Rady Evropské unie v prosinci 2006 rozhodlo o rozšíření schengenského 
prostoru o nové státy od 1.1.2007 vyjma Kypru a nově přistoupivších států Bulharska a 
Rumunska. 
 Nejpozději k 1.9.2007 je však nezbytné plně implementovat veškeré právní doklady 
související s připojením České republiky k SIS. V současné době se dá říci, že jsme již 
převážnou část schengenského acguis implementovali. Předkládaný návrh zákona navrhuje 
změnu čtrnácti zákonů a tím vytváří právní podmínky pro fungování SIS one 4 ALL v % 
České republice (tzv. Portugalská iniciativa).  
Jedná se o následující novely zákonů: 

• o Policii ČR 
• o azylu  
• cizineckého zákona 
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• o celní správě  
• o silničním provozu 
• o podmínkách provozu vozidel 
• o ochraně osobních údajů 
• o zbraních 
• novelu trestního řádu, azylového a celného zákona 

 
Abychom se orientovali ve výrazech, tak pro vysvětlení: 

SIS je společný   informační systém zemí schengenského prostoru, který obsahuje 
sdílenou databázi: 

• osob hledaných za účelem zatčení, předání nebo vydání 
• pohřešovaných osob 
• osob požadovaných za účelem zajištění jejich spolupráce v soudním řízení 
• osob a věcí pořízených pro účely skrytých kontrol 
• věcí hledaných za účelem zabavení nebo zajištění důkazů (hledaná vozidla, 

střelné zbraně, doklady, SPZ, bankovky) 
• nežádoucích osob, kterým má být odepřen vstup na území členských států 

K těmto údajům vedeným v tomto IS mají v členských státech umožněn přístup  
policejní, celní a justiční orgány, dále i orgány vydávající víza a osvědčení o registraci 
vozidel, ale tyto dva pouze v omezeném rozsahu. 

SIS I +  funguje od zapojení Dánska, Švédska, Finska, Norska a Islandu do SIS I 
v roce 2002. 

SIS one 4 ALL – je modifikací SIS I umožňující připojení nových členských států 
k SIS I mimo již zmíněných států tj. Kypru, Bulharska a Rumunska. Jedná se o dočasné řešení 
připojení nových států k SIS před spuštěním SIS II. 

SIS II  - je v současnosti budovaná druhá generace SIS s větší kapacitou a umožňující 
kromě jiného bezproblémové připojení nově přistupujících členských států. 
Ve společném prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích je tento IS účinným nástrojem pro 
boj proti kriminalitě a nelegální migraci. Bezpečnostní funkci státních hranic jednotlivých 
států přebírá vnější hranice schengenského prostoru. 
 

Úmluva k provedení Schengenské dohody byla uzavřena v červnu 1985 mezi vládami 
států Hospodářské unie Spolkové republiky Německa, Francouzské republiky, 
Lucemburského království, Belgického a Nizozemského království o postupném odstraňování 
kontrol na společných hranicích. 
 V této úmluvě je obsažena právní úprava SIS i na evropské úrovni, která funguje 
doposud  ve stávajících schengenských státech a to včetně modifikace SIS I +.  
 Některé hlavní principy navrhované úpravy: 

• změny zákona č.283/915 Sb. o Policii ČR směřující k zakotvení Policejního prezidia 
jakožto subjektu s centrální odpovědností za provozování národní součásti SIS a 
vybavuje jej odpovídajícími oprávněními, byť se to zdá našemu legislativního odboru 
za nadbytečné 

• je třeba přizpůsobit též zákon 141/1961 Sb., trestní řád, zejména v tom smyslu, aby 
byly za účelem využívání SIS pro potřeby trestního řízení zajištěny informační toky 
mezi justičními orgány a Policejním prezidiem ČR 

• změna zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje kontrolní pravomoce  Úřadu pro ochranu osobních údajů ve vztahu k SIS 

• novela zákona o zbraních je reakcí  na vznik vnějších hranic 
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Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem ČR a mezinárodními smlouvami, 
kterými je ČR vázána. Návrh je též slučitelný minimálně s pěti  právními předpisy EU. 
Celkové výdaje spojené s dokončením přípravy ČR ke strategii vlády v oblasti zapojení do 
schengenského prostoru pro rok 2007 se předpokládají v objemu téměř 517 mil. Kč. 

Vláda předložila Sněmovně zákon v dubnu letošního roku s návrhem na projednání 
zákona v prvním čtení. Žádosti o zrychlené projednání bylo vyhověno a Sněmovna zákon 
schválila 144 hlasy ze 147 přítomných. 

Na základě výše zmíněného doporučil projednávaný návrh zákona doporučit plénu 
Senátu ke schválení. 

V diskusi sen. T. Jirsa připomněl jednání Komise pro ochranu  soukromí, která 
předkládaný návrh rovněž doporučila schválit. 

Dr. Kučerová uvedla, že celý materiál byl připravován ve spolupráci  s Úřadem pro 
ochranu osobních údajů. ČR se tak vyrovnala s požadavky evropských orgánů ohledně 
ochrany osobních údajů a soukromí. 

 
Hlasování: 7:7/0 
Bylo přijato usnesení č. 67 
 

 
cca 10, 45 hod 

 č. 62 -  Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních 
složek a o změně některých zákonů (VVVKLP,ÚPV, VZOB) 

  Za předkladatele:  sen. J. Liška    
 Zpravodaj výboru: sen. J. Štětina 
 
Místopředseda Senátu J. Liška  připomněl průběh legislativního procesu tohoto návrhu a  
změny, které zaznamenal v PS.  Zopakoval, že cílem materiálu je vyrovnání s následky  
totalitních režimů 20. století. Působnost Ústavu vymezená  návrhem zahrnuje badatelské  
funkce a osvětové funkce doby v období  nesvobody (1938 – 1945) a zejména období  
komunistické totalitní moci (1948- 1989). Nejvyšším orgánem Ústavu by měla být 7členná  
Rada volená Senátem. Dále vysvětlil působnost Rady a kompetence ředitele Ústavu.  
Poděkoval LO KS, jmenovitě JUDr. Č. Chaloupkovi za  legislativní práci na návrhu. Vedle 
Ústavu  se zákonem zřizuje Archiv bezpečnostních složek. Závěrem vyslovil radost nad tím, že  
po poměrně bouřlivém projednávání v PS legislativní  proces pokračuje a zároveň vyslovil  
přání, aby došel ke zdárnému konci. 
Zpravodaj výboru sen. J. Štětina podpořil návrh zákona a konstatoval, že řada připomínek  
archivářů  byla vyřešena komplexním PN v PS.  Praktický dopad zákona vidí v tom, že zřízený  
Ústav již nemůže být  ohrožen jakoukoliv vládou, v praxi to znamená, že  archívy zůstanou  
otevřené. Doporučil výboru přijmout stejné usnesení jako  VVVKLP a ÚPV. 
V rozpravě zazněl dotaz na nominace z řad  nevládních organizací. 
 

Hlasování: 7:7/0 
Bylo přijato usnesení č. 68 

 
cca 11,05 hod  
č. 72 -   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 

s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské 
federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní  

 z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 
    (VHZD, VZOB) 



 4 

 Předkladatel: Ministerstvo financí ČR    - náměskyně  ing  Dana Trezziová  
 Zpravodaj výboru: sen. R. Sequens 
 
Náměstkyně uvedla, že  předkládaný protokol byl sjednán z iniciativy české strany a byl   
symbolicky podepsán v průběhu návštěvy prezidenta V. Klause v Moskvě. 
Zpravodaj sen. R. Sequens doporučil vyslovit souhlas a konstatoval,  že garančním výborem je  
v Senátu Hospodářský výbor. 
Bez rozpravy. 
 

Hlasování: 7:7/0 
Bylo přijato usnesení č.69 

 
 
 

3) Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU  
 
V uplynulém týdnu byl doručen pouze jeden dokument kategorie A), tedy dokument, 
 o kterém výbor musí hlasovat.  
 
27. týden – VZOB (28. 5.- 3. 6. 2007) 
A) DOKUMENTY K ROZHODNUTÍ O PROJEDNÁNÍ  
 
9722/07 z 30.5.2007 
Doručeno Senátu: 1.6.2007 
SPOLEČNÝ POSTOJ(en) Rady, kterým se mění společný postoj 2002/960/SZBP 
o omezujících opatřeních vůči Somálsku 
• V roce 2002 přijala Rada společný postoj o omezujících opatřeních vůči Somálsku 

v návaznosti na rezoluce Rady bezpečnosti OSN související se zbrojním embargem 
vůči Somálsku. V únoru 2007 přijala Rada bezpečnosti další rezoluci, ve které 
upravuje výjimky z původní rezoluce. Jedná se především o možnost dodávek zbraní 
a technického vybavení sloužícího pro účely rozvoje orgánů zajišťujících bezpečnost. 
Povolení výjimek je individuálně posuzováno. Společný postoj Rady se upravuje, aby 
byl v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN. 

 
 
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. 
 
 
Materiál není doporučován k projednání. 
Hlasování: výbor bere dokument bez projednání „na vědomí“ : 7:7/0 
Bylo přijato usnesení č. 70 
 
 
 
 
4) Informace předsedy a různé  
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Určení zpravodaje výboru: 
 
č.  75   -      vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu    
 s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace  
 spojených národů a  přidruženého personálu ze dne 8. prosince 2005 

 
Zpravodaj výboru : sen. L. Svoboda  
 

• všichni  obdrželi  ze senátního odboru pro EU  Informace  o pozicích ČR 
k aktuálním otázkám nadcházející schůzky Rady ministrů pro všeobecné 
záležitosti (GAERC) – jednání výboru  k tomuto tématu se má uskutečnit příští středu 
– bylo by vhodné stanovit priority pro toto jednání. Na základě  zvolené problematiky 
bude osloven i zástupce Ministerstva zahraničí a jeho vystoupení bude připraveno 
s ohledem na zájem výboru 

 
• MO ČR zaslalo veřejnou verzi presentaci  ředitele Protiraketové agentury USA  gen. 

Oberinga , se kterou vystoupil během své návštěvy Prahy v dubnu ( presentace je  
 k dispozici na sekretariátě výboru  zatím jen v angličtině,  český překlad  bude dodán) 

 
 

• na čtvrtek 14. 6. 2007 od 18:00 do 19:00 je plánováno společné setkání s  Franco 
Frattinim, místopředsedou Evropské komise, zodpovědným za oblast spravedlnosti, 
svobody a bezpečnosti  a členy  Výboru pro evropské záležitosti PS, Výboru pro 
bezpečnost  PS a UPV PS  spolu s naším výborem, dále VEU a UPV  Senátu 

      ( sen. L. Svoboda) 
 

• výbor obdržel  dopis zástupce Taipeiské kanceláře v Praze s poděkováním za 
opakovanou podporu senátorů úsilí Taiwanu získat členství ve Světové zdravotnické 
organizaci. Zároveň pan Shen informoval o výsledku letošního zasedání WHO 
v uplynulém měsíci v Ženevě, kdy se opět nepodařilo  zařadit  tento bod na program 
jednání. 

 

• velvyslanectví  Thajského království zaslalo  děkovný dopis v souvislosti s přijetím 
příslušníků National Defence College , které uspořádal náš výbor (místopředseda  sen. 
J. Zoser) 

 
 
 

Seznam zaslaných materiálů k informaci výboru předložený na 14. schůzi VZOB  
dne 6. června  2007 

 
Ministr vnitra MUDr. Ivan Langer – návrh směrnice o Dohodě mezi ČR a SR o 
praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18.února 2003, 
kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování 
žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států a o 
zajištění průvozu žadatelů o azyl. 
 
Ministr financí Ing. Miroslav Kalousek -  návrh na sjednání Smlouvy mezi ČR a 
Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní 
z příjmu a Protokolu k ní  
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Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas – návrh na 
sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikou 
 
 
Různé 
 
Sen. J. Štětina informoval o nadcházející schůzce prezidenta Gruzie. Pozval senátory na jeho 
přednášku, která se uskuteční v Senátu. 
Senátoři  projevili zájem o presentaci MDA doručenou na CD na sekretariát výboru. 
Sen. R. Svoboda se omluvil z úvodu mezinárodní konference  o bezpečnosti a poprosil o 
zastoupení (sen. V. Sehnal). 
 
 
 
5) Stanovení  termínu  a programu příští schůze 
 
 

- středa 13. června od 9,00  
- tisky č. 48 ( sen. L. Svoboda), č. 49 ( sen. T. Jirsa) č. 50 (sen. V. Sehnal), č. 51 (sen. 

R. Slavotínek) 
- Informace o pozicích ČR k aktuálním otázkám nadcházející schůzky  Rady 

ministrů  EU (GAERC) 
 
 
 
 
Zapsala : A. Doležalová 
V Praze dne 11. 6. 2007 
 
 
 
 
 
 
     Richard Sequens, v.r.      Vlastimil Sehnal, v.r. 
       předseda výboru         ověřovatel výboru 
            


