
 
 
 

Z Á P I S 
VI. funkční období 

 
z 10. schůze Ústavně-právního výboru Senátu konané dne 

30. května 2007 
 

 
Přítomní senátoři : Kubera Jaroslav, Domšová Václava, Macák Ladislav, Oberfalzer 

Jiří, Pakosta Petr, Volný Jaromír, Zlatuška Jiří, Žák Jiří  
 
Omlouvají se : Rippelová Jiřina 
 

Jednání zahájil a řídil předseda výboru senátor Jaroslav Kubera.  Ověřovatelem schůze 
určil senátora J. Žáka. 

 
 
  1)   Projednání senátního tisku č. 59 

- návrh zákona kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb. 

 
  Úvodní slovo k projednávanému tisku přednesl Mgr. František Korbel, náměstek 
ministra spravedlnosti. Zpravodajskou zprávu přednesl senátor L. Macák. Na závěr svého 
vystoupení navrhl, aby výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit ve znění 
postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR. Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil a 
výbor tedy přistoupil k hlasování. 
 Pro návrh zpravodaje na schválení projednávané věci hlasovali všichni přítomní 
senátoři ÚPV (celkem 8 senátorů). Návrh byl schválen. 

 
2) Projednávání senátního tisku č. 60 

-návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 Úvodní slovo k projednávanému tisku přednesl opět Mgr. František Korbel, náměstek 
ministra spravedlnosti. Zpravodajskou zprávu přednesl senátor L. Macák. Na závěr svého 
vystoupení navrhl, aby výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit ve znění 
postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR. 
 Do rozpravy se přihlásil senátor J. Kubera. Na jeho dotaz reagovala paní Mgr. 
Trešlová z oddělení trestně-právní legislativy Ministerstva spravedlnosti. Nikdo další se již do 
rozpravy nepřihlásil a výbor přistoupil k hlasování.  
 Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění 
postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR, hlasovali všichni přítomní senátoři ÚPV (celkem 
8 pro). Návrh byl schválen. 
 



 Protože se výbor dostal při svém jednání do časového předstihu, dohodli se senátoři 
ÚPV (na základě návrhu předsedy výboru senátora J. Kubery) na tom, že v tuto chvíli 
projednají bod původně zařazený na závěr jednání, tj. bod Různé. 
 Senátor J. Kubera nejprve informoval přítomné o tom, že ve dnech 13—15.června 
2007 přijede do Prahy pan Franco Frattini, místopředseda Evropské komise, zodpovědný za 
oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. O účast na jednání s panem Frattinim projevili 
zájem senátoři J. Žák a J. Volný (ten svou účast ještě potvrdí).  Tito senátoři budou při jednání 
s panem Frattinim zastupovat ÚPV. 
 Poté informoval předseda výboru J. Kubera o tom, že se blíží termín plánovaného 
přijetí delegace ÚPV Národní rady Slovenské republiky. Slovenští poslanci navštíví ČR ve 
dnech 4. - 6. června 2007. Přijetí v Senátu by se mělo konat 6. června 2007 od 10:00 hod. 
v Zeleném salonku. S tímto termínem vyslovili všichni přítomní senátoři ÚPV souhlas. Dále 
se shodli na tom, kdo ze členů ÚPV se jednání a následujícího pracovního oběda zúčastní a na 
tom, že předsedu ÚPV J. Kuberu kvůli jeho nepřítomnosti zastoupí a bude tedy hlavním 
přijímacím místopředseda výboru senátor J. Žák. Pro hlasovali všichni přítomní senátoři ÚPV 
(celkem 8 pro). Návrh byl schválen. 
 
 3) Projednání senátního tisku č. 62 
-návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o 
změně některých zákonů 
 
 Úvodní slovo k projednávanému tisku přednesl senátor J. Liška, zástupce skupiny 
navrhovatelů. Seznámil přítomné s průběhem projednávání tohoto návrhu zákona 
v Poslanecké sněmovně, zejména s celou řadou obsahových změn, které přijala PS. Na  závěr 
požádal senátory ÚPV o podporu tohoto návrhu. 
 Zpravodajskou zprávu přednesl senátor J. Oberfalzer. Přiklonil se k návrhu senátora J. 
Lišky a doporučil schválení projednávané předlohy ve znění postoupeném Poslaneckou 
sněmovnou. 
 V obecné rozpravě vystoupili senátoři J. Zlatuška, J. Žák a J. Kubera. Na jejich 
podněty reagoval senátor J. Liška. 
 Do podrobné rozpravy se nikdo nepřihlásil a výbor přistoupil k hlasování. 
 Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu schválit projednávaný návrh zákona ve znění 
postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasovali všichni přítomní senátoři ÚPV (celkem 8 
pro). 
Návrh byl schválen. 
  

4) Projednání senátního tisku č. 70 
-návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti 
 
 Úvodní slovo k projednávanému tisku přednesla JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka 
legislativně-právního odboru Magistrátu hlavního města Prahy. 
 Seznámila přítomné s obsahem této, podle jejího vyjádření jednoduché technické 
novely, a požádala je o podporu tohoto návrhu zákona.  
 Zpravodajskou zprávu přednesl senátor P. Pakosta. Na závěr svého vystoupení podal 
návrh, aby výbor doporučil Senátu projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném 
PS PČR. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní senátoři ÚPV (celkem 8 pro). Návrh byl 
schválen. 
 



 Z další části jednání se omluvili senátoři J. Oberfalzer a J. Volný. Dále tedy bylo 
přítomno 6 senátorů ÚPV. 

 
 

 
5) Projednání senátního tisku č. 66 
 

-návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
Projednání této věci zahájil předseda výboru senátor J. Kubera. Protože zástupce 

skupiny navrhovatelů, poslankyně Eva Dundáčková se zdržela na jednání Výboru pro 
zdravotnictví a sociální politiku, shodli se senátoři ÚPV na tom, že zahájí projednávání této 
předlohy bez předkladatele. 

Senátor P. Pakosta přednesl zpravodajskou zprávu, ve které vysvětlil změny, které by 
přineslo schválení této novely zákona. Na závěr svého vystoupení podal návrh, aby výbor 
doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími 
návrhy. 

V obecné rozpravě vystoupili senátoři J. Kubera, J. Zlatuška a P. Pakosta. Senátor J. 
Zlatuška podal návrh na zamítnutí projednávané předlohy. Senátor P. Pakosta vzal zpět svůj 
návrh na vrácení věci Poslanecké sněmovně. 

Poté přistoupil výbor k hlasování. Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu 
projednávaný návrh zákona zamítnout, hlasovali všichni přítomní senátoři ÚPV (celkem 6 
pro). Návrh byl schválen. 

Tím bylo jednání výboru ukončeno. 
  
  

 
 Zapsala: JUDr. Květa Skoupá, tajemnice ÚPV 
 
 
 
 

 
                    Jiří  Žák, v.r.                                                                 Jaroslav  Kubera, v.r.  
                      ověřovatel                                                                            předseda 
 
 


