
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. dubna 2014 č. 198

k Národnímu schengenskému plánu 2014 

             Vláda

             I. schvaluje  Národní  schengenský  plán  2014,  obsažený  v  části  III  materiálu 
č.j. 248/14 (dále jen „Plán“);

            II. mění  usnesení  vlády ze dne 5.  ledna  2011 č.  4,  k  Národnímu plánu pro řízení 
ochrany státních hranic České republiky a správné provádění schengenského acquis (Národní 
schengenský plán 2011) tak, že zrušuje bod II/2 tohoto usnesení;

           III. ukládá

                1. členům  vlády,  vedoucím  ostatních  ústředních  orgánů  státní  správy  a  řediteli 
Bezpečnostní informační služby 

                    a) provádět Plán a na vyžádání informovat ministra vnitra o jeho plnění,

                    b) v souladu s přílohou č. 3 Plánu

                        ba) aktualizovat,  případně  vytvořit  vnitřní  předpis  pro  podrobnější  určení 
orgánů  majících  právo  zpracovávat  údaje  v Schengenském  informačním  systému  druhé 
generace a Vízovém informačním systému (dále jen „SIS II a VIS“), 

                        bb) vytvořit právní a technické předpoklady pro nakládání s údaji uloženými 
v SIS II a VIS,

                    c) v  případě  změn  či  aktualizací  seznamů orgánů  majících  právo zpracovávat 
údaje uložené v informačních systémech SIS II a VIS informovat ministra vnitra;

                2. ministru vnitra 

                    a) k 30. dubnu

                        aa) roku  2015,  2017  a  2019  předložit  k  projednání  Koordinačnímu  orgánu 
pro řízení ochrany státních hranic a migraci zprávu o plnění Plánu,

                        ab) roku 2016, 2018, 2020 a 2021 předložit ke schválení vládě zprávu o plnění 
Plánu a případnou aktualizaci úkolů stanovených Plánem,



                b) průběžně

                    ba) podle termínů stanovených v rámci  schengenského hodnocení zasílat  Radě 
Evropské unie aktualizované Zprávy o návazných opatřeních k výsledkům schengenského 
hodnocení,

                    bb) v  případě  změn  notifikovat  aktualizované  seznamy orgánů majících  právo 
přístupu do informačních  systémů SIS  II  a  VIS Agentuře  pro  provozní  řízení  rozsáhlých 
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních 
orgánů státní správy,
ředitel Bezpečnostní informační služby

Na vědomí:

předseda Úřadu 
pro ochranu osobních údajů

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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