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      VI. 
 

ČÁST PRVNÍ 
Platné znění zákona 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., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona č.188/2016 
Sb., s vyznačením navrhovaných změn 

 
§ 63 

Prokázání totožnosti 
 (1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, 
příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, 
adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní 
příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu 
zjišťování totožnosti. 
  (2) Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu 
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, 
b) zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují 
cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky, 
c) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru 
nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit, 
d) od níž je požadováno vysvětlení, 
e) odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby, 
f) vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je 
policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející, 
g) která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně 
může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím, 
h) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo 
správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události, 
i) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního 
předpisu6), 
j) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního 
deliktu, 
k) na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, 
která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, 
která o prokázání totožnosti požádala, nebo 
l) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 
veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti. 
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  (3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo 
nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista 
nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn osobu předvést 
k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou součinnost k 
prokázání totožnosti policista poskytne způsobem a v rozsahu, který nezmaří účel 
úkonu. 
  (4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani 
v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace potřebné k jejímu 
ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, 
měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním 
biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení (dále jen 
„biologický vzorek“). 
  (5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je policista 
oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený 
intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný 
úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. 
  (6) Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná, vyrozumí 
policista se souhlasem této osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil. Bez 
souhlasu pohřešované osoby policie oznamovateli sdělí, že pátrání po pohřešované 
osobě bylo ukončeno. Je-li svéprávnost pohřešované osoby omezena, vyrozumí 
policista o ztotožnění pohřešované osoby toho, kdo pohřešování osoby oznámil, a 
jejího opatrovníka. 

 
§ 65 

Získávání osobních údajů pro účely budoucí kriminalistické identifikace 
 (1) Policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u 
 a) osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo 
sděleno podezření18) pro spáchání takového trestného činu, 
 b) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, 
 c) osoby, jíž 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. 
 (1) Policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí kriminalistické 
identifikace snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět 
měření těla a pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy u  
a) osoby obviněné nebo odsouzené ze spáchání úmyslného trestného činu, 
b) osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení, ochranná výchova nebo 
zabezpečovací detence, nebo 
c) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je 
omezena. 
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 (2) Policie může při plnění svých úkolů pro účely budoucí kriminalistické 
identifikace odebírat biologické vzorky u 
a) osoby obviněné nebo odsouzené ze spáchání vybraného trestného činu, 
b) osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení, ochranná výchova nebo 
zabezpečovací detence v souvislosti se spácháním vybraného trestného činu, 
nebo 
c) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je 
omezena. 
 (2)(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 nebo 2 pro odpor osoby provést, je 
policista po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob 
překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, 
jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.  
  (3)(4) Nelze-li úkon podle odstavce 1 nebo 2 provést na místě, je policista 
oprávněn osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu policista osobu 
propustí.  
  (4)(5) O provedených úkonech sepíše policista úřední záznam.  
 (5)(6) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 zlikviduje, jakmile jejich 
zpracovávání není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování 
trestné činnosti anebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České 
republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti.  

 
 § 65a 

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

„kriminalistická databáze“). 
 (2) 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 obviněné nebo odsouzené, které byl biologický vzorek odebrán podle 
§ 65 odst. 2 písm. a) nebo jiného právního předpisu37), a osoby podezřelé nebo 
obviněné ze spáchání vybraného trestného činu, které byl biologický vzorek 
odebrán postupem podle trestního řádu38),  
e) osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení, ochranná výchova nebo 
zabezpečovací detence, které byl biologický vzorek odebrán podle § 65 odst. 2 
písm. b), 
f) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je 
omezena, které byl biologický vzorek odebrán podle § 65 odst. 2 písm. c), 
g) osoby, která může při plnění svých obvyklých služebních nebo pracovních 
povinností kontaminovat odebraný biologický vzorek nebo biologickou stopu 
zajištěnou v souvislosti s trestním řízením,  
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h) osoby, která za účelem zjištění totožnosti příbuzných osob nebo 
předcházení zneužití své totožnosti  požádala o uchovávání profilu DNA, a 
další osobní údaje, které jsou nezbytné pro kriminalistickou identifikaci osoby. 
 (3) Účelem zpracování osobních údajů podle odstavce 2 je  
a) vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných činů, 
b) pátrání po totožnosti osoby, mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního 

nálezu neznámé totožnosti a pátrání po hledané či pohřešované osobě, 
c) odhalení kontaminace biologického vzorku nebo biologické stopy. 
 (4) Profil DNA osoby, která požádala o uchovávání profilu DNA, nelze 
vzájemně porovnávat s profily DNA biologických stop zajištěných v souvislosti 
s trestním řízením. 

 
§ 65b 

Likvidace biologických vzorků 
 Biologický vzorek odebraný podle tohoto zákona nebo podle jiného 

právního předpisu 36) 37) 38) a biologický vzorek odebraný osobám na základě 
jejich výslovného souhlasu policie zlikviduje bez zbytečného odkladu poté, co 
jej bylo využito ke stanovení profilu DNA. 

 
§ 65c 

Likvidace profilů DNA 
(1) Policie zlikviduje bez zbytečného odkladu profil DNA 

a) mrtvoly, části lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé totožnosti po 
zjištění její totožnosti nebo po uplynutí uchovávací doby 80 let,  
b) osoby, které byl biologický vzorek odebrán pro účely zjištění její totožnosti 
podle § 63 odst. 4 nebo jiného právního předpisu36, po zjištění totožnosti této 
osoby nebo po uplynutí uchovávací doby 20 let, 
c) osoby nalezené, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je 
omezena, které byl biologický vzorek odebrán podle § 65 odst. 2 písm. c), po 
informování o pravomocném rozhodnutí soudu, kterým osoba nabyla 
svéprávnosti v plném rozsahu, nebo po uplynutí uchovávací doby 80 let nebo 
po zjištění úmrtí této osoby,  
d) osoby uvedené v § 65a odst. 2 písm. g) po uplynutí uchovávací doby 1 roku 
od skončení služebního nebo pracovního poměru, při němž tato osoba mohla 
kontaminovat odebraný biologický vzorek nebo biologickou stopu zajištěnou 
v souvislosti s trestním řízením, 

(2) Policie zlikviduje bez zbytečného odkladu profil DNA osoby uvedené 
v § 65a odst. 2 písm. d) a e) 
a) po uplynutí uchovávací doby 80 let, je-li profil DNA uchováván v souvislosti  
se spácháním zvlášť závažného zločinu, 
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b) po uplynutí uchovávací doby 40 let, je-li profil DNA uchováván v souvislosti  
se spácháním zločinu, 
c) po uplynutí uchovávací doby 20 let, je-li profil DNA uchováván v souvislosti  
se spácháním přečinu,   
d) po dosažení věku 30 let osoby, jde-li o profil DNA osoby, jíž byla uložena 
ochranná výchova a tato osoba nebyla pro nedostatek věku trestně 
odpovědná, nebo 
po zjištění úmrtí této osoby. 
 (3) Spáchá-li osoba uvedená v odstavci 2 písm. b), c) nebo d) další 
vybraný trestný čin po dobu, po níž je její profil DNA uchováván 
v kriminalistické databázi, policie zlikviduje profil DNA této osoby po zjištění 
úmrtí této osoby nebo po uplynutí uchovávací doby 80 let. 
 
 (4) Profil DNA osoby uvedené v § 65a odst. 2 písm. d) nebo e) policie 
dále zlikviduje po informování o pravomocném rozhodnutí orgánu činného 
v trestním řízení, kterým bylo ukončeno trestní řízení, v jehož rámci bylo 
zjištěno, že skutek, v němž byl spatřován vybraný trestný čin, 
a) se nestal, 
b) není trestným činem,  
c) není vybraným trestným činem, nebo 
d) tato osoba nespáchala. 
 (5) Uchovávací doby uvedené v odstavcích 1 až 3 počínají běžet ode dne 
odebrání biologického vzorku. 
__________________ 
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. 
 
 § 82 

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
(1) Policie nejméně jednou za 3 roky prověří, jsou-li osobní údaje 

zpracovávané pro účely podle § 85 nadále potřebné pro plnění jejích úkolů v této 
oblasti. 

(2) Policie je pro účely prověřování podle odstavce 1 oprávněna 
vyžadovat opis z evidence Rejstříku trestů; žádost o vydání opisu z evidence 
Rejstříku trestů a opis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

(2)(3) Orgány činné v trestním řízení, Ministerstvo spravedlnosti, Ústavní soud 
a Kancelář prezidenta republiky policii v mezích své působnosti průběžně informují 
pro účely prověřování podle odstavce 1 o svých pravomocných rozhodnutích, 
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promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta republiky 
týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti. 
 
  § 111 
 Kde se v tomto zákoně mluví o 
a) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu 
spáchané osobou, která není trestně odpovědná, 
b) vybraném trestném činu, rozumí se tím úmyslný trestný čin, za který trestní 
zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dva 
roky, nebo úmyslný trestný čin podle hlavy první, hlavy druhé dílu prvního, 
hlavy třetí, hlavy páté, hlavy sedmé nebo hlavy desáté dílu pátého zvláštní části 
trestního zákoníku, 
c) obviněné osobě, rozumí se tím i osoba, které bylo sděleno podezření ze 
spáchání trestného činu, 
b)d) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná 

1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování 
odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, 
které má tato osoba u sebe v době prohlídky, 
2. osobou stejného pohlaví, 

c)e) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných 
důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo 
po ní vyhlášeno pátrání, 
d)f) pohřešované osobě, rozumí se jí fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, 
že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní 
bylo vyhlášeno pátrání, 
e)g) zbraní, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 

 
 § 112 

(1) Zjišťování tělesných znaků a měření těla provádí policista nebo 
zaměstnanec policie stejného pohlaví anebo odborně způsobilý zdravotnický 
pracovník. 

(2) Odběr biologického vzorku, který je spojen se zásahem do tělesné 
integrity, provádí na žádost policisty pouze odborně způsobilý zdravotnický 
pracovník. 

(3) Odběr biologických vzorků se provádí způsobem, který neohrozí zdraví 
osoby. 

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

(5) Profilem DNA se rozumí výsledek analýzy deoxyribonukleové 
kyseliny zaznamenaný zpravidla ve formě alfanumerického kódu. 
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§ 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 
Platné znění zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., 
s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 32 
Prokázání totožnosti 

 (1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, 
příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, 
adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní 
příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu 
zjišťování totožnosti. 
  (2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání 
totožnosti osobu 
a) podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu, 
b) bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti objektu inspekce nebo v místě, 
z něhož lze tento objekt účinně ohrozit, 
c) od níž je požadováno podání vysvětlení, 
d) odpovídající popisu hledané osoby, 
e) vstupující do místa, kam je příslušníkem inspekce zakázán vstup, nebo z tohoto 
místa vycházející, 
f) zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, 
g) v souvislosti se zajišťováním krátkodobé ochrany osoby,  
h) která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle trestního řádu, 
i) která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo jiné 
skutečnosti důležité pro plnění úkolů inspekce, nebo 
j) při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k vyhledávání, odhalování, prověřování 
anebo vyšetřování trestné činnosti příslušníků nebo zaměstnanců České republiky 
zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, Celní správě České republiky, 
Vězeňské službě České republiky nebo v inspekci (dále jen „zaměstnanec“). 
  (3) Odmítne-li osoba uvedená v odstavci 2 prokázat svoji totožnost nebo 
nemůže-li ji prokázat ani po poskytnutí potřebné součinnosti a příslušník inspekce 
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nemůže její totožnost zjistit provedením úkonu na místě, je oprávněn tuto osobu 
předvést k provedení úkonů směřujících ke zjištění její totožnosti. Potřebnou 
součinnost k prokázání totožnosti příslušník inspekce poskytne způsobem a v 
rozsahu, který nezmaří účel úkonu. 
  (4) Nelze-li totožnost předvedené osoby zjistit na základě sdělených údajů ani 
v dostupných evidencích, je příslušník inspekce oprávněn získat informace potřebné 
k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním tělesných znaků, 
měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním 
biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém vybavení (dále jen 
„biologický vzorek“). 
  (5) Nelze-li úkon podle odstavce 4 pro odpor osoby provést, je příslušník 
inspekce oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být 
přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný 
obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. 

 
§ 34 

Získávání osobních údajů pro účely budoucí kriminalistické identifikace 
 (1) Inspekce může při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u 
osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo 
sděleno podezření7) pro spáchání úmyslného trestného činu, 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. 
 (1) Inspekce může při plnění svých úkolů pro účely budoucí 
kriminalistické identifikace u osoby obviněné ze spáchání úmyslného 
trestného činu snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, 
provádět měření těla a pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy. 
 (2) Inspekce může při plnění svých úkolů pro účely budoucí 
kriminalistické identifikace u osoby obviněné ze spáchání vybraného trestného 
činu odebírat biologické vzorky. 
  (2)(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 nebo 2 pro odpor osoby provést, je 
příslušník inspekce po předchozí marné výzvě oprávněn tento odpor překonat. 
Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu. Překonat odpor 
osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do 
tělesné integrity. 
  (3)(4) Nelze-li úkon podle odstavce 1 nebo 2 provést na místě, je příslušník 
inspekce oprávněn osobu předvést k jeho provedení. Po provedení úkonu příslušník 
inspekce osobu propustí. 
  (4)(5) O provedených úkonech sepíše příslušník inspekce úřední záznam. 
  (5)(6) Inspekce osobní údaje získané podle odstavce 1 nebo 2 předá včetně 
všech souvisejících pravomocných rozhodnutí v trestním řízení Policii České 
republiky pro plnění jejích úkolů. Pokud by předání informací ohrozilo plnění úkolů 
inspekce, předá je až poté, co ohrožení pomine. 
_________________________ 
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7) § 179b odst. 3 trestního řádu, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. 

 
 
  § 63 
 Kde se v tomto zákoně mluví o 
a) trestných činech, rozumí se tím i jednání vykazující znaky trestného činu 
spáchané osobou, která není trestně odpovědná, 
b) vybraném trestném činu, rozumí se tím úmyslný trestný čin, na který trestní 
zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně dva 
roky, nebo úmyslný trestný čin podle hlavy první, hlavy druhé dílu prvního, 
hlavy třetí, hlavy páté, hlavy sedmé nebo hlavy desáté dílu pátého zvláštní části 
trestního zákoníku, 
c) obviněné osobě, rozumí se tím i osoba, které bylo sděleno podezření ze 
spáchání trestného činu, 
b)d) prohlídce osoby, rozumí se tím prohlídka fyzické osoby prováděná 

1. s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování 
odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, 
které má tato osoba u sebe v době prohlídky, 

 2. osobou stejného pohlaví,  
c)e) hledané osobě, rozumí se jí fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných 
důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a Policií České 
republiky bylo po ní vyhlášeno nebo inspekcí zahájeno pátrání,  
d)f) zbrani, rozumí se tím cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
 

§ 64 
 (1) Zjišťování tělesných znaků a měření těla provádí příslušník inspekce 
stejného pohlaví nebo odborně způsobilý zdravotnický pracovník. 
 (2) Odběr biologického vzorku, který je spojen se zásahem do tělesné 
integrity, provádí odborně způsobilý zdravotnický pracovník na žádost příslušníka 
inspekce. 
 (3) Odběr biologických vzorků se provádí způsobem, který neohrozí zdraví 
osoby. 
 (4) Odebraný biologický vzorek lze podrobit analýze deoxyribonukleové 
kyseliny a zkoumat pouze pro účely kriminalistické identifikace osoby. 
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