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I I I .  
N á v r h  

 
Z Á K O N  

 
ze dne ……………. 2016, 

 
kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

 ČÁST PRVNÍ 
Změna zákona o Policii České republiky 

Čl. I 
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., 
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona 
č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 318/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V nadpisu § 65 se za slovo „budoucí“ vkládá slovo „kriminalistické“. 

 
2. V § 65 odst. 1 se za slovo „budoucí“ vkládá slovo „kriminalistické“, na konci 

písmene c) se slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno c) se vkládá nové písmeno d), 
které zní: 

 
„d) osoby, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná, jíž byla uložena 

ochranná výchova, nebo“. 
 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
 
3. V § 65 odst. 1 se za slovo „vybavení“ vkládají slova „(dále jen „biologický vzorek“)“. 
 
4. Za § 65 se vkládají nové § 65a a 65b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou 

č. 36, 37 a 38 znějí: 
„§ 65a 

Kriminalistická databáze profilů DNA  
(1) Policie vede Kriminalistickou databázi profilů DNA (dále jen „kriminalistická 

databáze“). 
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(2) Účelem kriminalistické databáze je předcházení, vyhledávání nebo 
odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti 
České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. 

(3) Kriminalistická databáze obsahuje profil DNA 
a) mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti,  
b) biologických stop zajištěných v souvislosti s trestním řízením,  
c) osoby, které byl biologický vzorek odebrán pro účely zjištění její totožnosti podle  
§ 63 odst. 4 nebo jiného právního předpisu36),  

d) osoby, které byl biologický vzorek odebrán pro účely její budoucí kriminalistické 
identifikace podle § 65 odst. 1 nebo jiného právního předpisu37), 
e) osoby, které bylo sděleno podezření pro spáchání úmyslného trestného činu, nebo 
osoby podezřelé nebo obviněné ze spáchání takového trestného činu, které byl 
biologický vzorek odebrán postupem podle trestního řádu38), 
f) osoby, která může při plnění svých obvyklých služebních nebo pracovních 
povinností kontaminovat odebraný biologický vzorek nebo biologickou stopu 
zajištěnou v souvislosti s trestním řízením, nebo 
g) dalších osob na základě jejich výslovného souhlasu. 

(4) Profil DNA osoby, který je v kriminalistické databázi uchováván na základě 
výslovného souhlasu této osoby, nelze vzájemně porovnávat s profily DNA 
biologických stop zajištěných v souvislosti s trestním řízením. 

§ 65b 
Likvidace biologických vzorků a profilů DNA 

(1) Biologický vzorek odebraný podle tohoto zákona nebo podle jiného 
právního předpisu36) 37) 38) a biologický vzorek odebraný osobám na základě jejich 
výslovného souhlasu policie zlikviduje poté, co jej bylo využito ke stanovení profilu 
DNA. 

(2) Policie zlikviduje bez zbytečného odkladu profil DNA 
a) mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti po uplynutí 
100 let nebo po zjištění její totožnosti,  
b) osoby uvedené v § 65a odst. 3 písm. c) po uplynutí 20 let nebo po zjištění 
totožnosti této osoby, 
c) osoby uvedené v § 65a odst. 3 písm. d) a e) po dosažení 100 let věku osoby nebo 
po zjištění úmrtí této osoby nebo po nabytí právní moci rozhodnutí orgánu činného 
v trestním řízení, kterým bylo ukončeno trestní řízení, v jehož rámci bylo zjištěno, že 
skutek, v němž byl spatřován úmyslný trestný čin, 

1. se nestal, 
2. není trestným činem,  
3. není úmyslným trestným činem, nebo 
4. tato osoba nespáchala,  
 

d) osoby uvedené v § 65a odst. 3 písm. f) po uplynutí 1 roku po skončení služebního 
nebo pracovního poměru, při němž tato osoba mohla kontaminovat odebraný 
biologický vzorek nebo biologickou stopu zajištěnou v souvislosti s trestním řízením. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAA4K5Q3K)



3 
 

__________________ 
36) § 32 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o 

změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
37) § 34 zákona č. 341/2011 Sb. 
38)  § 114 zákona č. 141/1961 Sb.“. 
 
5. V § 82 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Policie je oprávněna pro účely prověřování podle odstavce 1 vyžadovat 
údaje z evidence Rejstříku trestů způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
6. V § 112 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 

„(4) Odebraný biologický vzorek lze podrobit analýze deoxyribonukleové 
kyseliny (DNA) a zkoumat pouze pro účely kriminalistické identifikace osoby. 

(5) Profilem DNA se rozumí výsledek analýzy deoxyribonukleové kyseliny 
(DNA) zaznamenaný zpravidla ve formě alfanumerického kódu.“. 

 
7. Za § 114 se vkládá nový § 114a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 114a 
Opatření pro odhalení kontaminace biologického vzorku nebo biologické stopy 

Osoba, která může při plnění svých obvyklých služebních nebo pracovních 
povinností kontaminovat odebraný biologický vzorek nebo biologickou stopu 
zajištěnou v souvislosti s trestním řízením, je povinna podrobit se odběru 
biologického vzorku.“. 

 
ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 
Čl. II 

Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto: 
 
1. V nadpisu § 34 se za slovo „budoucí“ vkládá slovo „kriminalistické“. 
 
2. V § 34 odst. 1 se za slovo „budoucí“ vkládá slovo „kriminalistické“. 
 

ČÁST TŘETÍ 
ÚČINNOST 

Čl. III 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 
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