
 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

194. 

USNESENÍ SENÁTU 

z 10. schůze, konané dne 28. dubna 2021 

 

k Digitálnímu zelenému certifikátu 

 

Senátní tisk č. N 33/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci 

pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování 

a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální 

zelený certifikát)  

Senátní tisk č. N 34/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci 

pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování 

a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným 

pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)  

 

Senát 

 

I.  

 

1. vítá návrhy na zřízení společného evropského rámce pro vydávání, ověřování 

a  uznávání tzv. digitálního zeleného certifikátu, který by měl usnadnit výkon práva 

volného pohybu v schengenském prostoru v období pandemie COVID-19; 

 

2. považuje právo občanů EU a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 

a pobývat na území členských států Evropské unie, resp. schengenského prostoru 

za jeden z největších výdobytků procesu evropské integrace; 

 

3. je si vědom, že primárním cílem každého členského státu EU je ochrana veřejného 

zdraví a eliminace šíření viru SARS-CoV-2, kterému podřizuje otázky volného pohybu 

osob;  

 

4. vnímá negativní dopady současných omezení volného pohybu osob, jakož i dalších 

restrikcí souvisejících s prevencí dalšího šíření COVID-19 jako velmi závažné, 

ať už jde o dopady ekonomické, společenské a další; 

 



5. domnívá se také, že je potřeba umožnit, aby lidé mohli bezpečným způsobem 

cestovat za rodinou, za prací i z ostatních důvodů co možná nejdříve; 

 

6. doufá proto, že návrhy na zavedení digitálního zeleného certifikátu pomohou tyto 

negativní dopady alespoň částečně zmírnit a obnovit mobilitu v rámci schengenského 

prostoru; 

 

7. vyzývá vládu, aby v souladu s návrhem těchto nařízení přijala taková opatření, která 

by urychleně umožnila technickou realizaci vydávání jednotného certifikátu; 

 

II. 

 

1. žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 

a o dalším vývoji projednávání, a to do 31. srpna 2021; 

 

2. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 

předseda Senátu 

 

 

Jaromír Strnad v. r. 

ověřovatel Senátu 
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