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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu:  

Zákon, 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 

 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. července 2017 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu je odpovídajícím způsobem upřesnit a doplnit platnou právní úpravu odebírání 
biologických vzorků a uchovávání profilů DNA v kriminalistické databázi. 

 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Návrh zákona povede k navýšení počtu profilů DNA, jež budou v rámci kriminalistické databáze 
uchovávány, a to o profily DNA osob mladších 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, kdy 
jim byla za tento čin uložena ochranná výchova (kategorie pachatelů, které lze označit za tzv. 
„dětské násilníky“).  Dle dostupných statistik lze předpokládat, že se bude jednat o maximálně 
desítku případů ročně.  

Vzhledem k tomu, že náklady na stanovení profilu DNA z odebraného biologického vzorku činí 
800 až 1000 Kč bude Policie ČR schopna tyto náklady pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů.  
Ke zvýšeným nárokům na státní rozpočet tedy nedojde.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

  

3.5 Sociální dopady: Ne  

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

  

3.10 Korupční rizika: Ne 

  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

 Návrh zákona se projeví ve zvýšených možnostech Policie ČR řádně objasňovat recidivující 
trestnou činnost osob, jež před dovršením věku 15 let spáchaly čin jinak trestný, a byla jim za 
tento čin uložena ochranná výchova. To v konečném důsledku povede ke zvýšení bezpečnostního 
standardu občanů a obyvatel České republiky. 

Předkládaný návrh zákona však především zpřesňuje a konkretizuje platnou právní úpravu, 
z tohoto důvodu tedy návrh zákona nepředstavuje podstatnou změnu ve fungování a provozu 
Kriminalistické databáze profilů DNA. 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, 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. 

1.2  Definice problému 

1.2.1  Obsah kriminalistické databáze profilů DNA a podmínky pro likvidaci 
biologických vzorků a profilů DNA nejsou dle kritiků zcela konkrétně a výslovně 
upraveny na zákonné úrovni  

Předkládaný návrh reaguje na usnesení vlády České republiky č. 932 ze dne 20. listopadu 
2015. Přílohou tohoto usnesení je stanovisko, kterým vláda ČR vyslovila řádně  
a kvalifikovaně odůvodněný nesouhlas s návrhem poslanců Daniela Korteho, Martina 
Novotného, Lukáše Pletichy, Petra Adama, Václava Klučky, Miloslava Janulíka, Ivana 
Gabala a dalších na vydání zákona o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky  
a profily v souvislosti s prováděním forenzní analýzy DNA (zákon o DNA) - sněmovní tisk  
č. 635. V návaznosti na uvedené stanovisko poté vláda ČR uložila ministrovi vnitra za úkol 
zpracovat a předložit návrh zákona upravujícího problematiku nakládání se vzorky DNA. 

Podnětem k předložení návrhu zákona není tedy ztotožnění vlády ČR s argumenty výše 
uvedených předkladatelů, nýbrž pouze snaha vlády ČR o upřesnění platné právní úpravy 
odebírání biologických vzorků a uchovávání profilů DNA v kriminalistické databázi, a to 
takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným spekulacím nad fungováním této 
databáze. 

Tvůrci poslaneckého návrhu zákona o DNA vycházeli předně z dlouhodobě a opakovaně 
zaznívající kritiky fungování databáze profilů DNA. V konkrétních případech, jež byly 
projednávány před správními soudy, však nebylo těmto kritickým názorům dáno za pravdu - 
viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 168/2013 ze dne 30. 4. 2014, rozsudek 
Městského soudu v Praze sp. zn. 10 A 30/2010 ze dne 10. 9. 2013, rozsudek Městského soudu 
v Praze sp. zn. 5 A 321/2011 ze dne 26. 11. 2015, rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 9 
A 92/2012 ze dne 2. 12. 2015 nebo rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 3 A 86/2013 ze 
dne 13. 4. 2016. Přesto však vláda uložila Ministertvu vnitra zpracovat novelu příslušných 
právních předpisů, které by zabránila zpochybňování zpracování DNA policií.  

1.2.2  Platná právní úprava v podstatné míře omezuje odebírání biologických vzorků 
pro účely budoucí identifikace u osob mladších 15 let, které spáchaly čin jinak trestný 

Platná právní úprava opravňující Policii ČR (dále také jen „policie“), resp. Generální inspekci 
bezpečnostních sborů (dále jen „GIBS“) odebírat biologické vzorky pro účely budoucí 
identifikace váže v zásadě dané oprávnění na okamžik obvinění, resp. sdělení podezření 
příslušné osoby z úmyslného trestného činu. Dále je toto oprávnění vázáno i na skutečnost, že 
příslušná osoba je ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu 
nebo jí bylo uloženo ochranné léčení či zabezpečovací detence.  
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Podle trestních zákonů nemůže být osoba mladší 15 let (jako osoba, jež není trestně 
odpovědna) obviněna z trestného činu a nemůže jí být uložen trest odnětí svobody nebo 
zabezpečovací detence. Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění 
pozdějších předpisů, umožňuje uložit ochranné léčení i osobám mladší 15 let, pokud spáchaly 
čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo pod vlivem návykové látky 
nebo v souvislosti s jejím zneužíváním. A to dále za podmínky, že se dítě oddává zneužívání 
takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení je nebezpečný  
(§ 93 odst. 4). V tomto případě může být osobě mladší 15 let odebrán biologický vzorek pro 
účely budoucí identifikace a profil DNA této osoby se tak může stát součástí Kriminalistické 
databáze profilů DNA (dále také jen „kriminalistická databáze“).  

V jiném než popsaném případě však není policie oprávněna osobě mladší 15 let, která 
spáchala čin jinak trestný, biologický vzorek odebrat, a to i přesto, že tato osoba úmyslně 
jinou osobu usmrtila, oloupila či znásilnila. Z tohoto důvodu nejsou v kriminalistické databázi 
obsaženy profily DNA tzv. „dětských“ násilníků. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Právním základem pro odebírání vzorků DNA a uchovávání profilů DNA v kriminalistické 
databázi jsou tyto právní předpisy:  

- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o policii“ nebo „ZoP“), 

- zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o GIBS“), 

- zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- pokyn policejního prezidenta upravující problematiku identifikačních úkonů.  

Platná právní úprava nahlíží na biologický vzorek a profil DNA jako na jakýkoliv jiný osobní 
údaj, který policie při plnění svých úkolů zpracovává. Zákon o policii ani jiný právní předpis 
nestanovuje zvláštní právní režim při zpracování biologického vzorku a profilu DNA. 
Z těchto důvodu není na legislativní úrovni výslovně zakotveno ani provozování 
Kriminalistické databáze profilů DNA. Provozování této databáze se stejně jako provozování 
jiných policejních databází (např. databáze daktyloskopických otisků) řídí obecnými 
podmínkami pro zpracování osobních údajů (§ 60 a n. ZoP), a dále pak pokynem policejního 
prezidenta upravující problematiku identifikačních úkonů. 

Ustanovení § 63 odst. 4 ZoP a § 32 odst. 4 zákona o GIBS dále umožňují odběr biologických 
vzorků předvedené osobě v případě, kdy nelze zjistit její totožnost ani v dostupných 
evidencích. Podstatným ustanovením pro naplňování Kriminalistické databáze profilů DNA je 
však § 65 ZoP (a dále § 34 zákona o GIBS), podle kterého může policie (resp. Generální 
inspekce bezpečnostních sborů) při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u  

a) osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo sděleno 
podezření pro spáchání takového trestného činu,  

b) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, 
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c) osoby, již bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo 

d) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je omezena, 

snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat 
obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující získání 
informací o genetickém vybavení.  

Získané osobní údaje tedy i biologický vzorek policie zlikviduje, jakmile jejich zpracování 
není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo 
stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo 
vnitřní bezpečnosti. 

Trestní řád poté obsahuje úpravu odebírání biologického materiálu za účelem provedení 
důkazu. Provedení odběru není vázáno na procesní postavení konkrétní osoby. Odběr je tak 
povinen strpět jak svědek a poškozený, tak podezřelý a obviněný. Pokud by podezřelá či 
obviněná osoba kladla odpor, je policista oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání 
odporu však samozřejmě musí být přiměřený intenzitě odporu. K překonání odporu podezřelé 
a obviněné osoby je zapotřebí dále předchozího souhlasu státního zástupce. V těchto 
případech, jak ve svých nálezech potvrdil i Ústavní soud, se nejedná o porušení zásady zákazu 
sebeobviňování ("nemo tenetur se ipsum accusare"), která je zakotvena v čl. 37 odst. 1  
a čl. 40 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Podle těchto ustanovení nelze po nikom 
požadovat, aby se aktivně podílel na obstarávání důkazů proti své osobě. Policie odebírá 
biologický vzorek od osob prostřednictvím tzv. bukálního stěru, což je odběr buněk z bukální  
(tzv. vnitřní tvářové) sliznice stěrem na vatový tampónek. Dostavení se k odběru bukálního 
stěru a samotné strpění tohoto úkonu není považováno za aktivní jednání. V případě 
bukálního stěru se jedná o neinvazivní zásah do lidské integrity (viz nález Ústavního soudu II. 
ÚS 2369/08, stanovisko pléna Pl. ÚS 30/10).  

1.3.1 Využívání analýzy DNA pro kriminalistické účely 

DNA je dlouhá biologická makromolekula, která je hlavní součástí chromozomů. Hraje 
ústřední roli v proteinové syntéze a je prostředkem přenosu dědičných vlastností z rodičů na 
potomky. Vyskytuje se v podobě šroubovice a je tvořena dvěma řetězci tzv. nukleotidů, které 
jsou vždy složeny z cukru deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné ze čtyř nukleových bází 
[adenin (A), guanin (G), cytosin (C) nebo thymin (T)], jejichž vzájemné kombinace v sobě 
nesou genetické informace. Nachází se v jádru a mimojaderných ústrojích buňky – 
mitochondriích. Lze tedy rozlišovat jadernou a mitochondriální DNA (mDNA nebo mtDNA). 
Tyto dva druhy DNA se od sebe mimo jiné odlišují druhem a množstvím informací, které je 
z nich možno získat. Zatímco polovinu jaderné DNA člověk dědí po otci a druhou polovinu 
po matce, mitochondriální DNA získává jedinec pouze od své matky.  

Zkoumáním DNA je možné zjistit, jakými chorobami či syndromy daný jedinec trpí,  
a zjistitelné jsou též predispozice k  nejrůznějším onemocněním. I díky těmto vlastnostem se 
DNA stala předmětem zkoumání lékařské, ale třeba i zemědělské genetiky. DNA však nemusí 
sloužit jen k těmto účelům, lze ji využít i k individuální identifikaci osob, stejně jako např. 
daktyloskopický otisk prstu. U každého jedince je totiž DNA s výjimkou jednovaječných 
dvojčat jedinečné a neopakovatelné. A právě pro tento účel jej užívá a zkoumá Policie ČR – 
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konkrétně vědní obor forenzní genetiky, jež je součástí kriminalistické metody molekulární 
biologie. Předmětem zkoumání forenzní genetiky stejně jako genetiky lékařské či zemědělské 
je tedy DNA, odlišný je však úsek DNA, na který se tyto vědní obory soustřeďují. „Lékařská 
genetika zkoumá především variabilitu tzv. kódujících oblastí DNA - geny, jejímž důsledkem 
jsou nejrůznější choroby, syndromy či predispozice k onemocněním; oproti tomu forenzní 
genetika se zaměřuje téměř výhradně na oblasti nekódující, tedy ty, které nejsou přepisovány 
do struktur bílkovin.“1 Pro individuální identifikaci se totiž nejlépe hodí oblasti DNA 
s vysokou variabilitou. Z tohoto důvodu se zkoumání zaměřuje na nekódující hypervariabilní 
oblasti DNA (STR lokusy), tedy na úseky DNA, které nejsou zodpovědné za žádné vlastnosti 
jedince (barva pleti, výška, nemoci atd.). Naproti tomu geny, které jsou zodpovědné za určité 
vlastnosti, takovouto variabilitu nevykazují a pro účely individuální identifikace jsou tak 
nevhodné. Identifikace osob pomocí této metody je při dostatečném množství srovnávacího 
materiálu a dodržení všech laboratorních pravidel prakticky neomylná (uvádí se spolehlivost 
vyšší než 99,999 %). Forenzní analýza DNA tak napomáhá jak k identifikaci pachatele či 
pohřešované osoby, tak i k vyloučení osoby z okruhu podezřelých osob.  

Metody identifikace pomocí DNA prokázaly mnoho důležitých výhod ve srovnání 
s předešlými technologiemi forenzní identifikace (krevní analýza): DNA je časově i teplotně 
odolnější než proteinové markery; lze ji nalézt ve všech buňkách, čímž je zvýšeno množství 
potenciálně analyzovatelného materiálu; k analýze je potřeba jen velmi malé množství 
vzorku, a v neposlední řadě, individuální variabilita vyplývající z analýzy DNA je mnohem 
vyšší než ta, jež je měřitelná srovnáváním proteinových polymorfismů.  

Jak již bylo uvedeno, biologický vzorek je policií obvykle získáván tzv. bukálním stěrem (stěr 
z ústní dutiny), který je následně zpracován do alfanumerického DNA profilu. Dalším 
zdrojem vzorků DNA jsou např. stopy krve, slin, vlasů, potu, spermatu, poševních šťáv či 
kůže. Z uvedeného plyne, že je nutné rozlišovat vzorek DNA na straně jedné od profilu DNA 
na straně druhé. Profil DNA je alfa-numerický kód, který vyjma identifikaci pohlaví, 
neobsahuje žádné informace, které by mohly vypovídat o fyzické, fyziologické či psychické 
identitě nebo zdravotním stavu či sexuálním životě subjektů.   

Forenzní genetika je tak v dnešní době celosvětově rozšířenou a spolehlivou metodou 
individuální identifikace osoby. Po jejím zavedení do kriminalistické praxe se přirozeně po 
vzoru databáze daktyloskopických stop a otisků vyvinula potřeba po vzniku databáze profilů 
DNA. První databází svého druhu byla Národní databáze DNA ve Velké Británii, jež byla 
zřízena v r. 1995. V roce 1997 došlo poté k založení Pracovní DNA skupiny v rámci 
Interpolu, která se soustředila na profilování DNA a jejímž výstupem byla Závěrečná zpráva 
(1998) obsahující komplexní přehled o analýze DNA pro účely trestního řízení včetně 
doporučení všem členským státům, s důrazem na potřebu vytváření národních databází. 
Rozvojem DNA databází ve světě, zejména v Evropě, se zaobírala i Rada Evropy v roce 
2001, která vydala rezoluce o použití analýzy DNA v rámci trestní justice a poukázala na 
nezbytnost vytvoření výměnných procesů mezi národními databázemi, jakožto instrumentu 
pro účinný a systematický boj proti zločinu. Vzhledem k tomu, že se výměna údajů o DNA 
mezi členskými státy rychle rozvíjela a vnitrostátní databáze byly stále rozsáhlejší, vydala 
                                                 
1 Stránky České společnosti pro forenzní genetiku. (cit. 7. 3. 2012). Dostupné z: http://www.cssfg.org.  
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v roce 2009 Rada EU nové usnesení 2009/C 296/01 o výměně výsledků analýz DNA, ve 
kterém se rozšiřuje dosavadní evropský standardní soubor lokusů (ESS) přijatý v roce 2001. 
Dalším významným mezinárodním instrumentem, který upravuje přeshraniční spolupráci, 
zejména v boji proti terorismu a přeshraničnímu zločinu a obsahuje sekci upravující 
přeshraniční výměnu výsledků analýz DNA, je Prümská úmluva z roku 2005. Evropská unie 
se zřetelem na svobodu pohybu uvnitř schengenského prostoru podporuje, za vymezených 
podmínek, kriminalistickou výměnu výsledků analýzy DNA jako prostředek zjišťování 
pohřešovaných osob i odhalování pachatelů trestné činnosti, kteří se přesouvají mezi 
členskými státy.  

K objasnění trestného činu, konkrétně k identifikaci pachatele vraždy, byla forenzní analýza 
poprvé využita v roce 1987 ve Velké Británii. V tehdejším Československu byla forenzní 
analýza prvně užita v roce 1990, a to při objasňování vraždy devatenáctileté brněnské 
studentky. Od začátku 90. let se tedy DNA analýza začíná prosazovat jako jedna z dalších 
metod individuální identifikace i v české (československé) kriminalistice. Za součást 
přirozeného vývoje je tedy možno považovat, po vzoru daktyloskopické databáze (AFIS), 
založení české databáze profilů DNA v roce 2002 (dříve známé jako Národní databáze DNA). 

Forenzní analýza DNA nemůže ani přes svou vysokou spolehlivost zabránit situacím, kdy 
pachatel uměle manipuluje s místem činu a záměrně vytváří „falešné stopy“. Tato skutečnost 
však zcela jistě není zapříčiněna samotnou metodou forenzní analýzy DNA či existencí 
databáze profilů DNA. Tyto skutečnosti lze eliminovat za pomoci kvalitního ohledání místa 
činu, přijetí opatření pro včasné odhalení kontaminace biologické stopy, důsledné analýzy 
zajištěných stop a negativních okolností na místě činu a respektování zásady volného 
hodnocení důkazů ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

 

1.3.2 Kriminalistická databáze profilů DNA 

Kriminalistická databáze profilů DNA je koncipována jako systém tří nezávislých software 
programů: CODIS, INFO DNA a SHODA. Systém CODIS, vyvinutý americkým Federálním 
úřadem pro vyšetřování (FBI), obsahuje profily DNA. INFO DNA obsahuje informace 
k jednotlivým profilům DNA např. původ a místo odběru stopy, osobní údaje osob 
zařazených v databázi. V systému SHODA jsou zpracovávány množiny identifikátorů vzorků 
biologického materiálu, u nichž byla konstatována shoda profilu DNA, což umožňuje 
zpracovávat místo dvou či více profilů DNA profil DNA jediný. Oddělením těchto složek 
jsou mimo jiné splněny požadavky na zabezpečení databáze podle § 13 zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). V této souvislosti je zapotřebí též zmínit režim 
velmi omezeného přístupu k údajům, které jsou v databázi uchovávány. Přístup do databáze je 
možný pouze z policejních terminálů po zadání přístupového hesla. Přístup do systému je 
vždy zaznamenán, je tedy vždy možné zpětně zjistit, jaké informace příslušný policista 
konkrétně vyhledával. Přístupovým oprávněním v současnosti disponuje pouze třicet 
policistů. Není tedy možné, aby v databázi lustroval řadový příslušník či zaměstnanec policie. 
Analýza DNA je prováděna speciálními odbornými pracovišti Kriminalistického ústavu Praha 
(KÚP) a dále krajskými laboratořemi odborů kriminalistické techniky a expertíz krajských 
ředitelství policie (OKTE).  
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Objekt, který má být individualizován, se kriminalistickým jazykem nazývá ztotožňovaný 
(identifikovaný) objekt. Předpokladem k individualizaci objektu je poté srovnání nejméně 
dvou objektů, pro něž kriminalistika používá pojem ztotožňující (identifikující) objekty, které 
se dělí do dvou skupin – 1. stopy trestného činu (sporný materiál) a 2. srovnávací materiál, 
označují se za gnozeologické substituty ztotožňovaného (identifikovaného) subjektu.                     
U srovnávacího materiálu kriminalistika rozlišuje srovnávací materiál, jenž byl pořízen policií 
ad hoc ke konkrétnímu identifikačnímu zkoumání (v případě forenzní analýzy DNA tedy 
postupem podle § 114 trestního řádu), a srovnávací materiál obsažený v evidencích, který se 
pořizuje ještě před tím, než nastane konkrétní potřeba identifikace (v případě forenzní analýzy 
DNA tedy postupem podle § 65 odst. 1 ZoP – ukládání profilů DNA v kriminalistické 
databázi).2 

Při automatizovaném prohledávání a porovnávání profilů DNA v kriminalistické databázi tak 
dochází: ke shodě mezi profilem DNA osoby (O) a profilem DNA stopy (S), která tedy vede 
k individuální identifikaci pachatele (popř. neznámé mrtvoly), dále ke shodě mezi profily 
DNA stop, za pomoci kterých může policie zjistit vzájemnou provázanost jednotlivých 
trestných činů a jejich pachatelů a rovněž může docházet ke shodě profilů DNA osob – 
případy, kdy je vzorek odebírán za účelem prokázání totožnosti. 

1.3.3 Odebírání biologických vzorků pro účely budoucí identifikace 

Okruh osob, jimž je policie oprávněna podle platné právní úpravy odebírat biologické vzorky 
a uchovávat jejich profily DNA (§ 65 ZoP), zejména tedy oprávnění k odběru DNA všem 
osobám obviněným ze spáchání úmyslného trestného činu, reflektuje stav trestné činnosti 
páchané na území České republiky (výjimku představuje jen popisovaná ztížená možnost 
policie odebírat biologické vzorky osobám mladším 15 let, jež spáchaly čin jinak trestný). 
Stanovení okruhu osob vychází z následujících faktorů: 

• Dlouhodobě vysoký podíl recidivujících pachatelů na celkovém počtu stíhaných 
osob 

Z policejních statistik evidované trestné činnosti lze zaznamenat dlouhodobý nárůst podílu 
recidivujících pachatelů na stíhaných osobách (viz tabulka č. 1). Právě tento zvyšující se podíl 
recidivujících pachatelů stál v roce 2002 za vznikem databáze profilů DNA a dále za 
zakotvením právního titulu v zákoně o policii opravňujícího příslušníky Policie ČR odebírat 
biologický vzorek u všech pachatelů úmyslné trestné činnosti (nikoliv tedy nedbalostní trestné 
činnosti). V roce 2014 dosáhl podíl recidivujících pachatelů na stíhaných osobách největší 
hodnoty v historii -  53,2 %.   

Dle policejních statistik je za recidivistu považován pachatel úmyslného trestného činu, který byl již za jiný 
úmyslný trestný čin dříve odsouzen. 

Tabulka č. 1. Podíl recidivujících pachatelů na stíhaných osobách (2000 – 2015) 
Rok          2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Počet 
obviněných 130 234 127 856 123 964 121 393 121 531 121 511 122 753 127 718 

Podíl   29,7    31,9   39,3   42,7   45,1    45,9   46,2  44,45 
                                                 
2 Musil, J., Konrád, Z., Suchánek, J. Kriminalistika. 2. přepracované  a doplněné vydání. Praha : C.H. Beck, 
2004, 117 - 120 s. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAA4K5SC1)



9 
 

recidivistů v 
% 

 
Rok         2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet 
obviněných 122 053 123 235 112 497 114 975 113 026 117 682 114 611 101 883 

Podíl 
recidivistů v 
% 

 43,68  45,92  47,47   48,5    50   52,6   53,2  52 

  

Podíl recidivujících pachatelů se odlišuje u jednotlivých druhů trestné činnosti, ale  
i u mravnostní trestné činnosti, kde je podíl nejnižší, se pohybuje okolo 30 %. Dlouhodobě 
poté nejvyšší podíl recidivujících pachatelů vykazuje majetková trestná činnost (přes 65 %).  

Tabulka č. 2. Podíl recidivujících pachatelů na stíhaných osobách u jednotlivých druhů trestné 
činnosti. 
 
2014       2015 

                    
Právě recidivisté jsou těmi osobami, s nimiž policie již v minulosti přišla do kontaktu. Jejich 
osobní údaje jsou tak součástí různých policejních databází. U majetkové trestné činnosti tedy 
platná právní úprava umožňuje, že stát je schopen teoreticky identifikovat více než 65 % 
pachatelů. 

Forenzní analýza biologických vzorků, jako jedna z metod umožňující individuální 
identifikaci osoby, je využitelná při prověřování a vyšetřování všech případů, 
u kterých byla kriminalistickými techniky zajištěna biologická stopa např. krev, vlas, chlup, 
pot, sperma. Tedy takové trestné činnosti, při které nejčastěji dochází k intenzivnímu 
fyzickému kontaktu mezi pachatelem na straně jedné a obětí či předmětů nacházejících se na 
místě činu na straně druhé. I z této skutečnosti je evidentní, že forenzní analýza je plně 
využívána nejen při prověřování a vyšetřování násilné a mravnostní trestné činnosti, jak se 
například snažili navodit tvůrci výše uvedeného poslaneckého návrhu zákona o DNA, ale své 
podstatné místo má i při prověřování a vyšetřování majetkové trestné činnosti, u nichž 
dosahuje podíl recidivujících pachatelů přes 60 %.  

Forenzní analýza biologických vzorků má však své nezpochybnitelné místo i při vyšetřování 
ostatní trestné činnosti např. hospodářské trestné činnosti, což ostatně potvrdil i Městský soud 
v Praze v již výše uvedeném rozsudku č. j. 10 A 30/2010, kdy uvedl: „Sama skutečnost, že 
v případě trestných činů ohrožujících život, zdraví nebo bezpečnost osob je zde relativně vyšší 
pravděpodobnost zanechání biologické stopy na místě činu a tudíž je zpracování a uchování 
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profilu DNA v Databázi významné pro ztotožnění pachatele budoucích trestných činů, 
neznamená, že u trestných činů hospodářské povahy podle hlavy druhé zvláštní části trestního 
zákona význam využívání biologických stop při odhalování těchto trestných činů a jejich 
pachatelů je marginální. V důsledku technického vývoje se způsob páchání těchto 
hospodářských trestných činů mění a ruku v ruce s tím, by měl a musí jít i způsob, jak takovou 
činnost odhalit“. Lze si zejména představit situaci, kdy budou biologické stopy zajištěny na 
počítačové klávesnici, padělaných účetních dokladech či jiných listinách, které jsou 
předkládány za účelem daňového podvodu. 

• Kriminální vývoj pachatelů vražd 

Z policejních statistik a z odborných studií, jež se problematikou recidivy zabývaly, bylo 
rovněž zjištěno, že v případě recidivujících pachatelů se nejedná pouze o recidivu 
stejnorodou, tedy že by pachatel páchal trestnou činnost stále stejného druhu, ale ve značném 
množství případů se jedná o recidivu nestejnorodou.   

Lze jednak hovořit o eskalaci trestné činnosti, kdy se pachatel „zdokonaluje“ a od bagatelních 
trestných činů (krádeže, výtržnictví atd.) postupně přechází ke kriminálnímu chování, při 
němž neváhá použít násilí. Možný je však i směr opačný, tedy pachatel odstartuje svůj 
kriminální život závažným násilným trestným činem, kdy závažnost jeho kriminálního 
chování poté spíše slábne.  

Výše uvedené potvrzují i zahraniční studie. Například autoři Weinrott a Saylor ve své studii 3 
o sexuální trestné činnosti získali výpovědi 99 pachatelů odsouzených za znásilnění a sexuální 
zneužívání. Zjistili, že tito pachatelé byli v průběhu jednoho roku před odsouzením velmi 
aktivní v páchání trestné činnosti nesexuálního charakteru. Překvapivá byla nejen četnost 
těchto kriminálních aktivit, ale jejich vysoká variabilita. Pachatelé, včetně těch, u kterých byl 
jako jediný trestný čin zaznamenán incest, vypovídali o své četné předešlé násilné i majetkové 
trestné činnosti. 

Autoři jiné zahraniční studie 4 pro změnu zjišťovali kriminální historii prvopachatelů vražd, 
resp. pachatelů odsouzených za vraždu poprvé (vzhledem k nízkému počtu nebyly zahrnuty 
do studie ženy). Z nich 32 % nebylo v minulosti odsouzeno za žádný trestný čin. Tento podíl 
je podobný u všech typů vražd dle vztahu oběť- pachatel (rodinný příslušník, známý, 
neznámý). 17 % bylo v minulosti odsouzeno 1-2x a 51 % 3 a vícekrát. Z celkem 386 
pachatelů s kriminální historií jich 72 % bylo v minulosti nejméně jedenkrát odsouzeno za 
krádeže či prodej odcizených věcí, 60,5 % za vloupání (ve Velké Británii jako samostatný 
trestný čin), 56,6 % za násilí proti druhému člověku, 32,6 % za poškozování cizího majetku, 
21,4% za podvody a padělání, 20,2 % za loupeže, 18,1, % za drogovou trestnou činnost  
a 5,4 % za sexuální delikty. Pachatelé s předešlou kriminální historií se od pachatelů, kteří 
v minulosti nebyli odsouzeni za žádný delikt, dle této studie významně neliší ve způsobu 
spáchání vraždy ani v motivech.  

                                                 
3 Weinrott, M.R., & Saylor, M. (1991). Self – Report of Crimes Committed by Sex Offenders. Journal of 
Interpersonal Violence, 6(3), 286-300. doi: 10.1177/088626091006003002. 
4 Soothill, K., Francis, B., Ackerley, E., & Figelstone, R. (2002). Murder and Serious Sexual Assaul: Chat 
Criminal Historie Can repeal about Future Serious Offending. (L. Winter, Ed.). London: Home Office, Policing 
and Reducing Crime Unit. 
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Tito autoři se rovněž ve své studii zaměřili také na 1057 prvopachatelů znásilnění či 
sexuálního napadení ženy, resp. pachatelů odsouzených za závažný sexuální delikt poprvé. 36 
% těchto pachatelů nebylo v minulosti odsouzeno za žádný trestný čin, 21 % bylo odsouzeno 
1-2x a 43 % 3 a vícekrát. Z celkem 678 pachatelů s kriminální historií jich 73 % bylo 
v minulosti nejméně jedenkrát odsouzeno za krádeže či prodej odcizených věcí, 53,1 % za 
vloupání (ve Velké Británii jako samostatný trestný čin), 49,9 % za násilí proti druhému 
člověku, 29,1 % za poškozování cizího majetku, 24 % za podvody a padělání, 17,4 % za 
loupeže, 7,2 % za méně závažné sexuální delikty a 6,8 % za drogovou trestnou činnost. 

Uvedené údaje zahraničních studií potvrzují i tuzemské analýzy zabývající se trestní minulostí 
pachatelů. Jednou z nich je např. analýza trestní minulosti pachatelů vražd, jež byly spáchány 
v České republice v letech 1990 - 2011 od pplk. RNDr. Jiřiny Hofmanové, Ph.D., příslušnice 
Policie ČR.   

Legenda: 
Pachatelem vraždy, dle této analýzy, není myšlen pouze pachatel ve smyslu trestněprávním, ale pachatel 
z pohledu kriminalistiky a kriminologie. Proto jím může být i osoba, která není trestně odpovědná nebo osoba, 
jež po vraždě spáchala sebevraždu.   
- netrestaní pachatelé -  nebyli v době spáchání vraždy vedeni v policejních informačních systémech 
- monotropní pachatelé, kteří spáchali před vraždou jeden druh trestné činnosti, jsou zařazeni do šesti 

kategorií 
o „ostatní“ - trestná činnost zařazena do hlavy IV, VI, VII a X  zvláštní části trestního zákoníku 
o „násilí“- trestná činnost zařazena do hlavy I zvláštní části trestního zákoníku 
o „svoboda“ – pachatelé spáchali trestný čin proti svobodě zařazený do hlavy II zvláštní části 

trestního zákoníku 
o „loupež“ - pachatelé spáchali trestný čin loupeže - zařazený do hlavy II zvláštní části trestního 

zákoníku 
o „sex“ - trestná činnost zařazena do hlavy III zvláštní části trestního zákoníku 
o „majetek“ – trestná činnost zařazena do hlavy V zvláštní části trestního zákoníku 

- ditropní pachatelé, kteří spáchali před vraždou dva druhy trestné činnosti, byli zařazeni do dvanácti kategorií 
- polytropní pachatelé, kteří spáchali před vraždou tři druhy trestné činnosti, byli zařazeni do deseti kategorií 
- polytropní pachatelé, kteří spáchali před vraždou čtyři druhy trestné činnosti, byli zařazeni do tří kategorií 
 
Z celkového počtu 5 241 pachatelů, kteří spáchali dokonanou vraždu nebo vraždu ve stádiu 
pokusu, bylo 72,9 % mužů české národnosti; 12,6 % žen české národnosti;  13,5 % mužů 
cizinců a 1 % žen cizinek.    

     

U 86,5 % pachatelů mužů a žen české národnosti byla zjištěna a poté kategorizována jejich 
trestní minulost v době spáchání analyzované vraždy.  
(u zbývajících 13,5 % pachatelů nebyly k dispozici či se z časových důvodů nepodařilo zjistit relevantní 
informace) 
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Majetková trestná činnost se vyskytuje u největší skupiny v době spáchání vraždy již 
trestaných pachatelů (34,4%). 

  

 
1.3.4 Aktuální judikatura k odebírání vzorků DNA a uchovávání profilů DNA 

• Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 4 As 168/2013 ze dne 30. dubna 2014  
 

Bod 21 odůvodnění: „nelze hovořit o tom, že by neexistovala žádná právní úprava, jak se 
snaží navodit stěžovatel (pozn. ÚOOÚ)“ 

Bod 26 odůvodnění: „Národní databáze profilů DNA není veřejně přístupná, nehrozí proto, 
že by si někdo třetí, mimo orgány činné v trestním řízení, jejím prostřednictvím zjišťoval 
citlivé informace o subjektu údajů, resp. o pachatelích trestných činů, tj. není možná další 
dehonestace takové osoby na základě uchování jejího profilu v Národní databázi.“ 

Bod 32 odůvodnění: „….dovolává-li se stěžovatel ochrany práv jednotlivce, nemůže přehlížet 
práva ostatních, tj. bude muset zvážit, že práva jedince (zde pravomocně odsouzených 
pachatelů úmyslných trestných činů) začínají a končí tam, kde jsou práva druhého, která jsou 
chráněna mimo jiné i prostřednictvím policie. Aby policie mohla dostát plnění svých 
povinností při předcházení, odhalování a vyšetřování trestné činnosti a stíhání pachatelů 
trestných činů, musí k tomu využít zákonem založeného oprávnění. Poukazuje-li stěžovatel 
případně na to, že právní úprava činnosti policie není dokonalá a že by si představoval „lepší 
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právní úpravu“, Nejvyšší správní soud dodává, že neshledal, že by právní úprava zákona  
o policii, o niž žalobce opíral zpracování citlivého osobního údaje v podobě vzorku DNA  
v nyní řešeném případě, nevyhovovala minimálním požadavkům na zákonný podklad zásahu 
do práva na ochranu soukromého života, jak je formuloval Evropský soud pro lidská práva.
  

• Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 A 30/2010  ze dne 10. září 2013  

„Pokud je policie oprávněna odebírat vzorky DNA a uchovávat profily DNA pro účely 
budoucí identifikace je tím nadána a povinna i k vedení databáze“  
 
„Sama skutečnost, že v případě trestných činů ohrožujících život, zdraví nebo bezpečnost 
osob je zde relativně vyšší pravděpodobnost zanechání biologické stopy na místě čině a tudíž 
je zpracování a uchování profilu DNA v Databázi významné pro ztotožnění pachatele 
budoucích trestných činů, neznamená, že u trestných činů hospodářské povahy podle hlavy 
druhé zvláštní části trestního zákona význam využívání biologických stop při odhalování 
těchto trestných činů a jejich pachatelů je marginální. V důsledku technického vývoje se 
způsob páchání těchto hospodářských trestných činů mění a v ruku v ruce s tím, by měl a musí 
jít i způsob, jak takovou činnost odhalit“. 

• Rozsudek Městského soudu č. j. 5 A 321/2011 ze dne 26. listopadu 2015 
 

„….odsouzení pachatelé závažných trestných činů by měli požívat nižší ochrany soukromí  
a osobních údajů než ti, kteří trestnou činnost nepáchají.“  

„K rozsudku ESLP (pozn. S. a Marper proti Spojenému království) soud uvádí jednu 
podstatnou skutečnost a to, že se v daném případě jednalo o uchovávání profilů DNA u osob, 
které byly zbaveny obvinění. ESLP se zabýval tím, zda bylo ospravedlnitelné uchovávání DNA 
osob podezřelých ze spáchání určitých trestných činů, které však nakonec odsouzeny nebyly. 
ESLP toto sporné uchovávání vzorků DNA posoudil jako nepřiměřený zásah do práva 
stěžovatelů na respektování jejich soukromého života a rozhodl, že nemůže být nezbytné 
v demokratické společnosti. ESLP proto v daném případě konstatoval porušení č, 8 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod. V nyní projednávaném případě je však situace 
zcela odlišná, neboť se týká uchovávání profilu DNA osoby, která byla pravomocně 
odsouzena za spáchání trestného činu podvodu, a byl jí za toto jednání uložen trest odnětí 
svobody. 

„K obsahu Doporučení (pozn. Doporučení Rady Evropy č. R (92) 1 Výboru ministrů členským 
států o využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice), 
na které se odkazují oba účastníci řízení, soud uvádí, že se jedná o pouhé doporučení, které 
není právně závazné; současně soud připomíná, že jde o doporučení z roku 1992, které je 
dnes vzhledem k vývoji trestné činnosti a rozvoji genetiky již neaktuální.“  

1.3.5 Provozování kriminalistických databází v jiných evropských zemích  

Níže uvedená tabulka podává přehled o fungování kriminalistických databází v některých 
evropských zemích, kdy se zaměřuje na rozsah okruhu osob, u nichž jsou příslušné státní 
orgány oprávněny odebrat biologický vzorek v případě podezření/obvinění/odsouzení osoby 
z trestného činu. Tabulka dále uvádí podmínky pro likvidaci profilu DNA u těchto osob. 
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Tabulka č. 3. Kritéria pro odběr biologického vzorku a uchovávání profilu DNA v některých 
evropských zemích 

Země Odběr biologického vzorku se provádí u Kritéria pro likvidaci profilu DNA 

Estonsko Podezřelé a odsouzené osoby 10 let po úmrtí osoby 

Francie Podezřelé a odsouzené osoby za závažné 
trestné činy 

odsouzení: 40 let po ukončení výkonu 
trestu nebo při dosažení 80 let věku 
  
podezřelí: odstranění v případě, že 
jejich uchovávání již není potřeba  
(z rozhodnutí příslušného orgánu), 
nebo na žádost osoby. 

Itálie Zadržené osoby, osoby ve vazbě a osoby 
odsouzené za úmyslné spáchání trestného 
činu 

osoby zadržené/ve vazbě: odstraněny 
po zproštění viny 
 
odsouzení: 20 let od činu, který vedl  
k odebrání vzorků - žádný profil nesmí 
být uchováván po dobu delší než 40 let. 

 

Německo Osoby odsouzené za zločin nebo za 
opakované páchání přečinů a profily 
podezřelých osob 

 

Profily jsou odstraněny ve chvíli, kdy 
jejich uchovávání již není nutné. Jsou 
přezkoumávány po 10 letech v případě 
dospělých osob, po 5 letech v případě 
mladistvých a 2 letech u dětí. 
Odstranění profile odsouzených osob je 
závislé na rozhodnutí soudu. 

Litva Podezřelé a odsouzené osoby za jakýkoliv 
trestný čin, dočasně zadržené osoby 

100 let po vložení nebo 10 let po úmrtí 
osoby 

Skotsko Osoby zadržené za jakýkoliv trestný čin podezřelí: odstranění po zproštění viny 
nebo prodloužení doby uchování  
v případech sexuálních nebo násilných 
trestných činů. 
 
odsouzení: trvalé uchovávání 

Slovensko Odsouzené osoby za všechny trestné činy  
a osoby podezřelých z nich 

podezřelí: zproštění obžaloby nebo 
zastavení stíhání z důvodu, že skutek 
není trestným činem, nebo že se skutek 
nestal. 

odsouzení: při dosažení 100 let věku 

Rakousko Podezřelé osoby ze spáchání úmyslného 
trestného činu s minimální trestní sazbou 1 
roku odnětí svobody a všem odsouzeným 
osobám 

 

podezřelí: po zproštění obžaloby  musí 
osoba zažádat o odstranění a příslušný 
orgán rozhodne, zda již není potřeba 
profil uchovávat, to platí i u vzorků. 

odsouzení: při dosažení 80 let věku  

 

Na základě tabulky lze dojít k závěru, že ač jsou podmínky pro odběr biologického vzorku  
a uchovávání profilu DNA v kriminalistických databázích v evropských zemích rozdílné, 
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stávající pravidla pro fungování databáze v České republice nejsou v žádném případě nijak 
zvláštní či výjimečná. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

- Policie ČR 
- Generální inspekce bezpečnostních sborů 
- Orgány činné v trestním řízení  
- fyzické osoby, kterým bude odebrán biologický vzorek a jejichž profil DNA bude 

vložen a uchováván v Kriminalistické databázi profilů DNA 
 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je odpovídajícím způsobem upřesnit platnou právní úpravu odebírání 
biologických vzorků a uchovávání profilů DNA v kriminalistické databázi. Zpřesnění právní 
úpravy povede k dalšímu zvýšení standardu ochrany lidských práv, přesněji tedy práva na 
ochranu soukromí (informačního sebeurčení) v České republice.  

V zájmu řádného objasňování trestné činnosti je cílem návrhu zákona též umožnit Policii ČR 
odebírat biologické vzorky osobám mladším 15 let, které spáchaly čin jinak trestný, a byla jim 
za tento čin uložena ochranná výchova. Z pohledu kriminologie se jedná o pachatele násilné 
trestné činnosti, tedy trestné činnosti velmi závažné – kategorie tzv. „dětských násilníků“.  

1.6  Zhodnocení rizika 

Policie ČR při plnění svých úkolů, obzvláště při předcházení a odhalování trestné činnosti, 
zjišťování pachatelů trestných činů a konání vyšetřování o trestných činech, zpracovává 
informace a údaje, včetně citlivých údajů, nejrůznějšího druhu např. státní příslušnost, typ  
a číslo průkazu totožnosti, adresu trvalého pobytu, trestní minulost, daktyloskopický otisk, 
biologický vzorek či profil DNA. Z tohoto důvodu se jeví jako přirozené, že se při úvahách 
nad tím, jakým způsobem právně regulovat zpracování informací a osobních údajů při plnění 
úkolů policie, zákonodárce vydal cestou obecnější právní úpravy, která standardně využívá 
obecného právního jazyka a plně využívá pojmosloví zákona o ochraně osobních údajů.  

Tato obecná právní úprava však v oblasti zpracování biologických vzorků a profilů DNA, 
vyvolává časté otázky nad konkrétně stanovenými podmínkami likvidace těchto citlivých 
osobních údajů, přičemž bývá prezentován názor, že fungování databáze není upraveno tak, 
aby Česká republika nenaplňovala požadavky formulované Evropským soudem pro lidská 
práva pro omezení základních práv a svobod (viz důvodová zpráva výše uvedeného 
poslaneckého návrhu zákona o DNA). Absence podmínek pro likvidaci a přesně stanovených 
uchovávacích dob specificky pro DNA v zákoně o policii je poté zdrojem i mnoha 
zkreslených představ o tom, že policie hromadně a zcela bezdůvodně uchovává biologické 
vzorky a profily DNA i osob, které byly zproštěny obžaloby či jejichž trestní stíhání bylo 
zastaveno z důvodu, že se nepodařilo prokázat spáchání trestního činu, čímž policie 
nerespektuje presumpci neviny. 

Nemožnost Policie ČR uchovávat v Kriminalistické databázi profilů DNA i profily tzv. 
„dětských násilníků“ je poté spojena s rizikem, že v případě recidivující trestné činnosti těchto 
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pachatelů bude nemalým způsobem ztížena schopnost Policie ČR trestnou činnosti řádně 
objasnit a pachatele trestně stíhat.  

2. Návrh variant řešení  

2.1 Obsah Kriminalistické databáze profilů DNA a podmínky pro likvidaci 
biologických vzorků a profilů DNA nejsou zcela konkrétně a výslovně upraveny 
na zákonné úrovni  

2.1.1  Varianta „nulová“   

Zpracování biologických vzorků a profilů DNA pro kriminalistické účely se bude i nadále 
plně řídit obecnou úpravou zpracování osobních údajů Policií ČR. 

2.1.2  Varianta č. 1 – změna zákona o policii a zákona o GIBS 

Tato úprava spočívá v upřesnění platné právní úpravy a platných pravidel pro zpracování 
biologických vzorků a profilů DNA. 

2.1.3  Varianta č. 2 – přijetí nového zákona upravující problematiku zpracování 
biologických vzorků a profilů DNA pro kriminalistické účely. 

Zpracování biologických vzorků a profilů DNA pro kriminalistické účely bude upraveno ve 
zvláštním zákoně. 

2.1.4  Varianta č. 3 – přijetí komplexního zákona upravujícího problematiku 
zpracování biologických vzorků a profilů DNA uceleně pro více oblastí. 

Zpracování biologických vzorků a profilů DNA bude upraveno ve zvláštním zákoně,  
a to uceleně pro více oblastí –  oblast komerčních testů DNA, oblast kriminalistické, lékařské 
a zemědělské genetiky. 

2.2  Platná právní úprava v podstatné míře omezuje odebírání biologických 
vzorků pro účely budoucí identifikace u osob mladších 15 let, které spáchaly čin 
jinak trestný 

2.2.1  Varianta „nulová“ 

Kritici stávající právní úpravy budou opětovně namítat nedostatečnou přesnost právního 
zakotvení zpracování DNA  Policií ČR.  

Policie ČR bude i nadále v podstatné míře omezena při odebírání biologických vzorků  
a uchovávání profilů DNA osob mladších 15 let, které spáchaly čin jinak trestný. 

2.2.2  Varianta č. 1 – rozšíření okruhu osob, kterým bude policie oprávněna odebírat 
biologické vzorky pro účely budoucí identifikace, o všechny osoby mladší 15 let, jež se 
dopustily úmyslného činu jinak trestného 

Stejně jako je tomu u trestně odpovědných osob (osob starších 15 let) bude Policie ČR 
oprávněna odebírat biologické vzorky všem osobám mladším 15 let, jež se dopustí úmyslného 
činu jinak trestného. Odebírání biologických vzorků u těchto osob bude nezávislé na druhu 
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uložené sankce. Na základě policejních statistik lze konstatovat, že biologické vzorky by byly 
odebírány až stovkám osob mladších 15 let ročně. 

 

Tabulka č. 4. Statistika dětské kriminality – činy jinak trestné spáchané osobami mladší 15 let 

DRUH KRIMINALITY (pozn. čin jinak trestný) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
NÁSILNÁ (např. vražda, loupež, vydírání) 396 348 360 277 310 276 
                                      z toho jen VRAŽDY  1 0 2 3 0 1 
MRAVNOSTNÍ (např. znásilnění, pohlavní zneužití) 81 78 90 81 98 103 
MAJETKOVÁ (např. krádež, poškození cizí věci) 756 828 612 582 581 519 
OSTATNÍ (např. výtržnictví) 289 248 221 256 300 265 
ZBÝVAJÍCÍ (např. šíření poplašné zprávy) 34 38 58 30 38 29 
HOSPODÁŘSKÁ   50 28 30 25 42 34 
CELKOVÁ KRIMINALITA 1606 1568 1371 1251 1369 1226 
 

2.2.3  Varianta č. 2 – rozšíření okruhu osob, kterým bude policie oprávněna odebírat 
biologické vzorky pro účely budoucí identifikace, pouze o osoby mladší 15 let, jež se 
dopustily činu jinak trestného, a byla jim uložena ochranná výchova 

Možnost odebírat biologické vzorky a uchovávat profily DNA osob mladších 15 let, jež se 
dopustily činu jinak trestného, bude omezena na osoby, jimž byla uložena ochranná výchova.  

Podle § 93 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále jen „ZSVM“) lze 
ochrannou výchovu ukládat obligatorně - odst. 2 a fakultativně - odst. 3.  

(2) Ochrannou výchovu soud pro mládež uloží dítěti, které spáchalo čin, za nějž trestní 
zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a které v době spáchání činu dovršilo dvanáctý 
rok svého věku a bylo mladší patnácti let. 

 (3) Ochranná výchova může být uložena též dítěti, které v době spáchání činu bylo mladší 
patnácti let, odůvodňuje-li to povaha spáchaného činu jinak trestného a je-li to nezbytně 
nutné k zajištění jeho řádné výchovy. 

Obligatorní ukládání ochranné výchovy je spojeno s možností uložení výjimečného trestu. 
Tento trest lze podle § 54 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník (dále také jen „TZ“) uložit jen 
u zvlášť závažných zločinů (§ 14 odst 3 TZ – úmyslné trestné činy s horní hranicí trestní 
sazby nejméně 10 let), u nichž to zákon dovoluje (např. trestný čin vraždy, obecného 
ohrožení, vlastizrada, rozvracení republiky, teroristický útok, teroru atd.). 

Fakultativní ukládání ochranné výchovy je poté vázáno na povahu spáchaného činu jinak 
trestného a na nezbytnost zajištění řádné výchovy dítěte. V praxi se přirozeně jedná nejčastěji 
o trestnou činnost násilného charakteru. Z pohledu kriminologie lze tuto kategorii pachatelů 
nazývat tzv. „dětskými násilníky. 

Níže uvedená tabulka č. 5 uvádí četnost ukládání ochranné výchovy v letech 2010 – 2015. 
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Tabulka č. 5. Ochranná výchova – statistická data ukládané ochranné výchovy (2010 - 2015) 

Druh uloženého opatření dle ZSVM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Uložena ochranná výchova podle § 93 
odst. 2 zák. 218/2003 Sb. 68 46 29 13 6 1 

Uložena ochranná výchova podle § 93 
odst. 3 zák. 218/2003 Sb. 22 13 12 17 17 24 

 

Důvod snižujícího se počtu ochranné výchovy ukládané podle § 93 odst. 2 ZSVM lze 
spatřovat právě ve skutečnosti, že trestní zákoník, jež nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010, 
v podstatné míře omezil ukládání výjimečného trestu. Podle předešlého trestního zákona 
(zákon č. 140/1961 Sb. - účinný do 31. prosince 2009.) bylo možné uložit výjimečný trest 
u širšího výčtu trestných činů, a to navíc u trestných činů, jež jsou pro kriminalitu osob 
mladších 15 let podle policejních statistik poměrně typické - trestný čin loupeže, znásilnění, 
vydírání, těžké ublížení na zdraví.  

2.2.3.1 Kazuistika stran tzv. dětských násilníků 

Níže jsou popsány případy násilných trestných činů, jež v nedávné době spáchaly osoby 
mladší 15 let, resp. osoby mladistvé s bohatou trestní minulostí. Popisované případy jsou 
dokladem o recidivující trestné činnosti (nestejnorodého charakteru) těchto pachatelů. 

• Rok  2015 - chlapec mladší 15 let strčil po vzájemné potyčce v neobydleném domě do 
svého kamaráda takovým způsobem a v takové intenzitě, že jeho kamarád upadl do výtahové 
šachty (12m hluboké). Incident se odehrál bez větších poranění. Věc původně řešena jako 
pokus těžké újmy na zdraví, posléze na základě znaleckých posudků byla věc 
překvalifikována jako čin jinak trestný  vraždy ve stadiu pokusu. Stejná osoba poté v roce 
2016 usmrtila po vzájemné hádce bodnými ranami nezletilou dívku. Po tomto činu byla osoba 
umístěna do výchovného ústavu. 
 
• Rok 2016 - 3 mladiství chovanci plánovali (společně s dospělou osobou) útěk 
z výchovného ústavu, kdy zároveň připravovali vraždu a znásilnění dvou osob. Trestná 
minulost těchto osob je následující: 

X. X., ročník 1998 – protiprávní činnost v letech 2008 - 2016 

krádež mobilního telefonu (2x), krádež kabelky (2x), poškození cizí věci, loupež, maření 
výkonu úředního rozhodnutí (2x), příprava vraždy, příprava znásilnění 

X. Y., ročník 1998 – protiprávní činnost v letech 2012 - 2016  

loupež (2x), maření výkonu úředního rozhodnutí (3x), krádež, jízdního kola, porušení 
domovní svobody, příprava vraždy, příprava znásilnění 

X. Z., ročník 2000 – protiprávní činnost v letech v letech 2013 - 2016 
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krádež kabelky, loupež (2x), pohlavní zneužití (2x), maření výkonu úředního rozhodnutí, 
přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, příprava vraždy, příprava znásilnění 

3  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1  Obsah Kriminalistické databáze profilů DNA a podmínky pro likvidaci 
biologických vzorků a profilů DNA nejsou zcela konkrétně a výslovně upraveny 
na zákonné úrovni 

Definovaný problém je formálně legislativního charakteru, z tohoto důvodu s ním tedy nejsou 
spojeny žádné relevantní náklady a přínosy. 

3.2 Platná právní úprava v podstatné míře omezuje odebírání biologických 
vzorků pro účely budoucí identifikace u osob mladších 15 let, které spáchaly čin 
jinak trestný 

3.2.1 Náklady  

Náklady jsou představovány peněžními prostředky, jež Policie ČR vynaloží při zvýšeném 
počtu prováděných odběrů bukálních stěrů a stanovováním profilů DNA, v případě rozšíření 
možnosti Policie ČR odebírat osobám mladším 15 let, jež spáchaly čin jinak trestný, 
biologický vzorek. 

Náklady na stanovení profilu DNA z odebraného biologického vzorku činí 800 až 1000 Kč 
(genetická analýza srovnávacího vzorku osoby). 

V obecnější míře lze mezi náklady zařadit veškeré náklady, jež budou orgány činnými 
v trestním řízení muset vynaložit v případě ztíženého objasňování recidivující trestné činnosti 
osoby, jež před dovršením věku 15 let spáchala čin jinak trestný, kdy toto ztížené objasňování 
je zapříčiněno omezenou pravomocí Policie ČR odebírat těmto osobám biologické vzorky  
a uchovávat jejich profily DNA v kriminalistické databázi.  

3.2.2 Přínosy 

Přínos lze jednoznačně spatřovat ve zvýšených možnostech Policie ČR řádně objasňovat 
recidivující trestnou činnost osob, jež před dovršením věku 15 let spáchaly čin jinak trestný. 
To v konečném důsledku povede ke zvýšení bezpečnostního standardu občanů a obyvatel 
České republiky. 

 
4  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

4.1  Obsah Kriminalistické databáze profilů DNA a podmínky pro likvidaci 
biologických vzorků a profilů DNA nejsou zcela konkrétně a výslovně upraveny 
na zákonné úrovni 

Definovaný problém je formálně legislativního charakteru, z tohoto důvodu s ním tedy nejsou 
spojeny žádné relevantní náklady a přínosy. 
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4.2  Platná právní úprava v podstatné míře omezuje odebírání biologických 
vzorků pro účely budoucí identifikace u osob mladších 15 let, které spáchaly čin 
jinak trestný 

4.2.1  Varianta „nulová“ 

Tato varianta je spojena s pokračujícími omezenými možnostmi Policie ČR řádně objasňovat 
recidivující trestnou činnost tzv. „dětských násilníků“ a veškerými náklady, jež musí orgány 
činné v trestním řízení při ztíženém objasňování recidivující trestné činnosti těchto pachatelů. 
S variantou nejsou spojeny žádné přínosy.   

4.2.2  Varianta č. 1 – rozšíření okruhu osob, kterým bude policie oprávněna odebírat 
biologické vzorky pro účely budoucí identifikace, o všechny osoby mladší 15 let, jež se 
dopustily činu jinak trestného 

Tato varianta je spojena s výraznějším nárůstem počtu profilů DNA osob mladších 15 let, jež 
bude kriminalistická databáze obsahovat, a tedy i s výraznějšími finančními náklady. Přínos 
této varianty spočívá v rozšířených pravomocích Policie ČR objasňovat recidivující trestnou 
činnost osob, jež před dovršením věku 15 let spáchaly čin jinak trestný. 

4.2.3  Varianta č. 2 – rozšíření okruhu osob, kterým bude policie oprávněna odebírat 
biologické vzorky pro účely budoucí identifikace, pouze o osoby mladší 15 let, jež se 
dopustily činu jinak trestného, a byla jim za tento čin uložena ochranná výchova 

Přínosem této varianty jsou nepochybně zesílené možnosti Policie ČR řádně objasňovat 
recidivující trestnou činnost osob, jež před dovršením věku 15 let spáchaly čin jinak trestný. 
Zároveň nelze konstatovat, že by tato varianta jakkoliv narušovala dlouhodobě uplatňované 
principy trestní politiky státu vůči osobám mladších 15 let. Náklady jsou u této varianty 
představovány peněžními náklady, jež ponese Policie ČR při nárůstu počtu odebíraných 
bukálních stěrů a stanovováním profilu DNA. Jak vyplývá ze statistických dat o četnosti 
ukládání ochranné výchovy, bude se ročně jednat maximálně o desítky případů. Zvýšené 
náklady bude tedy policie schopna pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů. 

5 Návrh řešení 

5.1 Obsah Kriminalistické databáze profilů DNA a podmínky pro likvidaci 
biologických vzorků a profilů DNA nejsou zcela konkrétně a výslovně upraveny 
na zákonné úrovni 

Navrhuje se přijmout varianta č. 1, která systémovým a odpovídajícím způsobem upřesní 
platnou právní úpravu a potvrdí tak současný funkční stav. Přesnější a konkrétnější pravidla 
pro zpracování biologických vzorků a profilů DNA povedou k dalšímu zvýšení současného 
standardu právní ochrany soukromí (informačního sebeurčení) v České republice. 

Nulová varianta by se sice žádným výrazně negativním způsobem neprojevila na fungování 
Kriminalistické databáze profilů DNA a standardu ochrany lidských práv a svobod v České 
republice, nepochybně je však s touto variantou spojena pokračující kritika spočívající 
v absenci dostatečného zákonného rámce pro fungování databáze.    
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Varianta č. 2 by znamenala nesystémovou změnu oproti jiným druhům stop, které se 
v současné době v  kriminalistické praxi využívají např. daktyloskopické stopy. Přijetím této 
varianty by dále došlo k roztříštění úpravy oprávnění, kterými policie disponuje a která jsou 
v současné době obsažena v zákoně o policii a v trestním řádu.  

Předpokladem pro přijetí varianty č. 3 je zpracování analytického materiálu, jenž by se 
zaměřil na různorodé oblasti využívání analýzy DNA - oblast kriminalistická, medicínská, 
komerční, zemědělská. Přesněji by se tento materiál musel zaměřit na popis jak společných 
znaků a podobností, tak popis odlišností a specifik jednotlivých oblastí. Zpracování tohoto 
materiálu by dále vyžadovalo vytvoření početné pracovní skupiny multidisciplinárního 
zaměření. Varianta č. 3 je tak spojena se značnou časovou náročností, což je však zcela 
neslučitelné s termínem pro plnění vládního úkolu - návrh zákona má být předložen vládě ČR 
do 30. června 2016.  

5.2  Platná právní úprava v podstatné míře omezuje odebírání biologických 
vzorků pro účely budoucí identifikace u osob mladších 15 let, které spáchaly čin 
jinak trestný 

Navrhuje se přijmout varianta č. 2, jež v odpovídající míře rozšiřuje možnosti Policie ČR 
odebírat biologické vzorky osobám mladším 15 let, které spáchaly čin jinak trestný, a byla jim 
za tento čin uložena ochranná výchova, kdy zároveň finanční náklady, jež jsou s touto 
variantou spojeny, bude policie schopna plně pokrýt z vlastních rozpočtových zdrojů.  

Tato varianta v dostatečné míře zajišťuje, aby policie byla schopna řádně objasňovat 
recidivující trestnou činnost osob mladších 15 let, jež lze označit jako „dětské násilníky“. 
Zároveň tato varianta plně respektuje dlouhodobě prosazovanou trestní politiku státu ve 
vztahu k protiprávní (trestné) činnosti osob mladších 15 let. Tato politika je založena na 
koncepci, že osoba, jež nedovršila věku 15 let, není trestně odpovědná z toho důvodu, že u ní 
nejsou dány rozpoznávací (rozumové) a určovací (volní) schopnosti, což je dáno v dostatečné 
míře neukončeným biologickým a psychosociálním rozvojem. To znamená, že ve smyslu 
trestně právní teorie nelze při protiprávní (trestné) činnosti této osoby hovořit o úmyslném 
jednání, kdy právě s úmyslným zaviněním je podle § 65 ZoP vázána pravomoc policie 
odebírat biologické vzorky osob, jež byly obviněny ze spáchání trestného činu, resp. jim bylo 
sděleno podezření pro takový trestný čin.  

Vedle toho je však odebírání biologických vzorků podle § 65 ZoP spojeno též s výkonem 
trestu odnětí svobody, zabezpečovací detencí či ochranným léčením. Tedy s trestními 
sankcemi, jejichž primárním cílem je po nezbytnou dobu izolovat dotyčnou osobu od 
společnosti, a to z toho důvodu, že pobyt této osoby na svobodě je nebezpečný (výjimkou je 
ochranné léčení v ambulantní formě). Stejný cíl poté sleduje i ochranná výchova, jež 
v případě osob mladších 15 let směřuje na kategorii tzv. „dětských násilníků.“ 

Varianta č. 1, jež vázala odebírání biologických vzorků na spáchání úmyslného činu jinak 
trestného nezávisle na druhu uložené sankce, by zásadním způsobem narušila současnou 
koncepci § 65 ZoP a přístup státu ve vztahu k postihu trestné činnosti osob mladších 15 let. 
Z tohoto důvodu tedy byla odmítnuta. 
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Nulová varianta byla naproti tomu odmítnuta z důvodu, že není spojena s žádnými přínosy  
a naopak jsou s ní spojeny veškeré náklady, jež musí orgány činné v trestním řízení nést při 
ztíženém objasňování recidivující trestné činnosti osob mladších 15 let. 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace  

Implementace doporučeného řešení si nevyžádá žádné zvláštní postupy, a to z toho důvodu, 
že dochází především k pouhému upřesnění platného právního stavu.  

Vynucování 

Vynucování zákonné úpravy bude vykonáváno policií a orgány činnými v trestním řízení.  

7 Novelizace dalších právních předpisů 

7.1 Změna zákona o Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Tato změna spočívá v pouhém legislativním zpřesnění § 34 včetně jeho nadpisu, jež 
zdůrazňuje tu skutečnost, že odebírání biologických vzorků sleduje zájem na kriminalistické 
identifikaci osoby. 

8 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti 

Přezkum účinnosti navrhované novely budou v praxi provádět orgány činné v trestním řízení. 
Kontrolu nad dodržováním předpisů pro zpracování osobních údajů bude provádět Úřad na 
ochranu osobních údajů.  

9 Konzultace a zdroje dat 

Návrh zákona byl konzultován s Policií ČR a po diskuzi s Úřadem na ochranu osobních 
údajů, Radou vlády pro lidská práva a neziskovým sektorem. 

Závěrečnou zprávu RIA zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy 
jsou: 

Mgr. Michal Šmíd 
vrchní ministerský rada 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality 
Ministerstvo vnitra ČR 
974 832 748 
 

JUDr. Kateřina Jamborová  
vrchní ministerský rada 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence 
kriminality 
Ministerstvo vnitra ČR 
974 833 178 
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Mgr. Gabriela Grollová 
vrchní ministerský rada 
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
Ministerstvo vnitra ČR 
974 832 517 
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