
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 19. 5. 2016, s termínem 
dodání stanovisek do 16. 6. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

KML 1 
K § 65 odst. 1 písm. e), § 65a odst. 3 písm. d) a § 65b odst. 3 
písm. c) – vzorky a profily DNA nalezených osob s omezenou 
svéprávností 

Mezi osobami, kterým je možné odebírat biologické vzorky umožňující 
získání informací o genetickém vybavení, jsou i osoby nalezené, po 
níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je omezena. Důvod pro 
odběr vzorků a následné uchovávání profilů DNA u těchto osob je 
podle odborné literatury „zvýšená pravděpodobnost opakování útěku 
od zákonných zástupců nebo z ústavu, v jehož péči je“.1 Tento pohled 
je však hluboce zobecňující a není prokázán hodnověrnými 
statistickými údaji. Kromě toho je tento pohled na osobu s duševním či 
mentálním postižením jako na objekt nutné péče a ochrany a s ním 
souvisejícími omezeními v hlubokém rozporu s moderními právními 
pohledy na osoby se zdravotním postižením jako na plnohodnotné 
aktéry společenského života podle Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb.m.s.). Podle této úmluvy mají 
osoby se zdravotním postižením právo na odstranění překážek, které 
je omezují v běžném životě, aby mohly uplatnit svá práva rovným 

NEAKCEPTOVÁNO.  

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

                                            
1 Viz Vangeli, B.: Zákon o Policii České republiky. Komentář. 2. vydání. Praha : 2014, str. 274. 
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způsobem jako ostatní osoby. 

Podle návrhu (jakkoliv možná pouze reflektujícím současnou právní 
situaci) však tyto osoby budou nadále předmětem sběru vzorků DNA 
v nijak nevyjasněné míře (zřejmě tedy možná i v každém případě, 
který Policie ČR bude vyšetřovat). Následně budou z jejich vzorků 
vytvořeny profily, které budou uloženy v Kriminalistické databázi profilů 
DNA stejně jako profily jiných osob, u kterých byl vzorek odebrán pro 
účely budoucí kriminalistické identifikace. Bude k nim tedy 
přistupováno stejně jako k osobám obviněným či podezřelým ze 
spáchání úmyslného trestného činu či k osobám odsouzeným za 
takovýto trestný čin či osobám v ochranném léčení či zabezpečovací 
detenci. Konečně jejich profily DNA budou v databázi uloženy do jejich 
100 let či do jejich smrti, neboť jiné uvedené důvody ukončení 
trestního řízení se na ně samozřejmě neuplatní. Po celou uvedenou 
dobu tedy tyto osoby budou muset strpět zásah do svého soukromí 
v podobě uchovávání vzorku, resp. profilu DNA. 

Tento přístup považuji z důvodů nového paradigmatu ochrany práv 
osob se zdravotním postižením za nepřijatelný. Místo opatření, jak tyto 
osoby co nejvíce zrovnoprávnit s ostatními, jak předepisuje Úmluva o 
právech osob se zdravotním postižením, se tyto osoby na základě 
svého zdravotního postižení podrobují zásahu do svého soukromí, 
navíc v souvislosti s kriminalistickými aspekty, které se jich však vůbec 
netýkají, a to po nepřiměřeně dlouhou dobu. Tyto osoby jsou pojímány 
jako objekty činnosti Policie ČR, která zasahuje do jejich soukromí, 
aniž by tento zásah byl nějak objektivně odůvodněn nad rámec 
obecných konstatování s dokonce určitým předsudečným kontextem. I 
kdyby byla pravda, že tyto osoby jsou častěji předmětem policejního 
pátrání než osoby jiné, lze jejich identifikaci provést jistě skrze další 
prostředky, které do jejich soukromí zasahují méně a nevedou 
k dlouhodobému zpracovávání citlivých osobních genetických údajů 
(např. všechny ostatní metody identifikace - snímat daktyloskopické 
otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat 
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obrazové, zvukové a obdobné záznamy). 

Požaduji proto u nalezených osob s omezenou svéprávností 
jejich vzorky a profily v Kriminalistické databázi DNA 
nezpracovávat a příslušnou právní úpravu vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 2 
K ĆÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 3 (§ 65 odst. 1 písm. d) 

Nově se mají obecně informace určené pro budoucí identifikaci, 
včetně biologických vzorků umožňujících získání informací 
o genetickém vybavení, sbírat i u osob, které pro nedostatek věku 
nejsou trestně odpovědné a jimž byla uložena ochranná výchova. 
Jejich profily se následně budou uchovávat i v Kriminalistické databázi 
DNA. Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže lze ochrannou 
výchovu uložit 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, anebo 
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. Na jednu stranu se tedy ochranná 
výchova ukládá pouze v těch nejzávažnějších případech, kdy nelze 
zajistit řádnou výchovu a opětovné začlenění dítěte do řádné 
společnosti jinak. Na stranu druhou si však ochranná výchova, jak 
plyne z jejího názvu i ze zákonného smyslu, zachovává především 
ochrannou a výchovnou funkci vůči dítěti, tj. zajistit jeho nápravu a 
návrat do řádného života.  

V této souvislosti a i s ohledem na nejlepší zájem dítěte a další 
principy Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) se pak klade 
otázka, zda je přiměřeným krokem zásah do soukromí dítěte v podobě 
uchovávání jeho profilu DNA a to až do jeho 100 let věku či jeho smrti, 
což vede rovněž k poměrně výrazné stigmatizaci dítěte. Na rozdíl od 
dospělých pachatelů, u kterých je nutnost uchovávat profily DNA 

ROZPOR 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGH650U)



Stránka 4 (celkem 28) 

dokumentována poměrně rozsáhlou analýzu recidivy, u trestně 
neodpovědných dětí žádné takové údaje, které by odůvodňovaly 
uchovávání jejich profilů z důvodu možné recidivy, k dispozici nejsou.  

Požaduji proto uvedenou právní úpravu vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 3 
K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 4 (§ 65b odst. 2 písm. b): 

Není jasné, proč by DNA profil osoby, který jí byl odebrán pro účely 
zjištění její totožnosti, měl být uchováván 20 let. Stěží si lze představit, 
že identifikace osoby by trvala takovou dobu. Pokud identifikace 
probíhá pro účely trestního řízení či se týká osob, proti nimž je trestní 
řízení vedeno, uplatní se pro uchovávání jejího profilu jiná pravidla se 
lhůtami podle § 65b odst. 2 písm. c). Tato lhůta se tedy uplatní u osob, 
které jsou identifikovány v jiných souvislostech než trestních, tj. 
přestupky, apod. Pak je však nutné uvážit, zda je nutné jejich údaje 
skutečně uchovávat po dobu 20 let, když navíc nemá sloužit pro účely 
jeho budoucí identifikace. 

Požaduji proto tento typ profilů vůbec neuchovávat. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

KML 4 
K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bod 4 (§ 65b odst. 2 písm. c): 

Kriminalistická databáze bude uchovávat pouze profily pachatelů, kteří 
se dopustili úmyslného trestného činu, a to doživotně, resp. do 100 let 
jejich věku. Takové pojetí považuji za rozporné se závěry Evropského 
soudu pro lidská práva. 

Ve věci S. a Marper proti Spojenému království (spojené věci č. 
30562/04 a 30566/04) byla u soudu napadena britská úprava, která 
umožňovala uchovávání veškerých profilů DNA bez ohledu na 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Do návrhu zapracována kategorizace 
uchovávacích dob podle kategorie trestného 
činu podle trestního zákoníku. 
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případné osvobození a po neomezeně dlouhou dobu, dle úvahy 
policie. Taková úprava byla shledána jako rozporná s Úmluvou. Soud 
konstatoval, že samotné uchování profilu DNA je zásahem do práva 
na soukromý život (odkázal zde na svou starší judikaturu, mj. 
rozsudek Leander proti Švédsku ze dne 26. 3. 1987) a jako takové 
musí být přiměřené sledovanému cíli, tedy zájmu na odhalování a 
vyšetřování trestné činnosti. 

Navržená úprava zapracovává některé požadavky ESLP, např. zavádí 
řádný zákonný podklad pro uchování profilů. Podle mého názoru však 
nedostatečně reaguje na požadavek, aby doba uchování byla 
přiměřená závažnosti trestného činu, což podle ESLP vyplývá 
z principu proporcionality, totiž že zásah do soukromí musí  
v konkrétním případě odpovídat veřejnému zájmu na vyšetřování a 
předcházení trestné činnosti. 

Stejné požadavky lze najít i v Doporučení Rady Evropy č. R (92) 1 
Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy DNA. 
Navrhovatel považuje doporučení z roku 1992 za neaktuální (shodně i 
Městský soud v Praze v rozsudku sp. zn. 5 A 321/2011), nicméně 
ESLP v citovaném rozsudku Marper s Doporučením obsáhle pracuje. 
Navíc není jasné, v čem by měla daná neaktuálnost spočívat – 
naopak, rozvoj techniky rozšířil a usnadnil možnosti využití analýzy 
DNA, tedy by dnes měly naopak platit vyšší standardy než v roce 
1992. 

Drobná krádež je jistě společensky podstatně méně závažná než 
zločiny proti životu a zdraví či zločiny proti lidské důstojnosti v sexuální 
oblasti. Přesto je zde s oběma pachateli nakládáno stejně 

Navrhovatel v důvodové zprávě i ve zprávě RIA odkazuje na četná 
rozhodnutí českých soudů, podle kterých je již současná úprava 
dostačující. Nezmiňuje však četná rozhodnutí, která došla k závěru 
opačnému, například rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 
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6 A 5/2013 či 30 C 70/2012. 

Zpracování a uchovávání informací o člověku bez jeho souhlasu je 
zásahem do soukromí a do práva na tzv. informační sebeurčení. 
Vyšetřování trestné činnosti je nepochybně legitimním důvodem pro 
takový zásah, ale musí respektovat ústavní limity, které plynou 
z článku 10 odst. 3 Listiny. Tyto limity vymezil Ústavní soud v nálezu 
Pl. ÚS 24/10 k uchovávání údajů o telekomunikačním provozu 
(kráceno): 

K omezení osobní integrity a soukromí osob může dojít jen zcela 
výjimečně, je-li to v demokratické společnosti nezbytné, nelze-li účelu 
sledovaného veřejným zájmem dosáhnout jinak a je-li to 
akceptovatelné z pohledu zákonné existence a dodržení účinných a 
konkrétních záruk proti libovůli. Zejména je nezbytné, aby s ohledem 
na závažnost a míru zásahu do základního práva jednotlivců na 
soukromí v podobě práva na informační sebeurčení (ve smyslu čl. 10 
odst. 3 Listiny), jejž použití uchovávaných údajů představuje, 
zákonodárce omezil možnost použití uchovávaných údajů jen pro 
účely trestních řízení vedených pro zvlášť závažné trestné činy a jen 
pro případ, že nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak. 

Podobně i v nálezu Pl. ÚS 24/11 (ve věci odposlechů) Ústavní soud 
zrušil jako protiústavní tehdejší § 88a trestního řádu proto, že 
umožňoval nasadit odposlechy v nepřiměřeném rozsahu, tedy i při 
šetření méně závažné trestné činnosti. 

Konečně je zde rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 
151/2014, který se sice týká odlišné problematiky (zápisu v registru 
řidičů), jeho závěry však mají obecnou platnost pro jakékoliv evidence 
a záznamy a odkazují výslovně i na výše citovaný rozsudek ve věci 
Marper: 

[18] Běh času zde navíc nemá relevanci pouze z pohledu 
subjektivního vnímání žalobce, ale má významné dopady i pro 
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objektivní posuzování přiměřenosti zásahu do jeho práv a tedy i 
zákonnosti zásahu. Proporcionalita napadeného zásahu se totiž může 
jevit jinak rok po spáchání přestupku a jinak například po dvaceti 
letech. S každým dalším týdnem, měsícem či rokem budou muset 
podobný zásah odůvodňovat vážnější a přesvědčivější důvody, 
odpovídající naléhavé společenské potřebě na jeho trvání. 

Výše citovaná soudní rozhodnutí uznávají vyšetřování trestné činnosti 
jako legitimní důvod pro uchovávání dat, musí však být respektován 
požadavek přiměřenosti. Rozsah a délka uchování by měly odrážet jak 
závažnost zločinu, tak i osobu pachatele. 

Německá úprava umožňuje uchování profilů pouze u závažnějších 
trestných činů, a to pouze na základě předchozího rozhodnutí soudu. 
Soud poté v pravidelném intervalu přezkoumává, zda důvody 
k uchování trvají. Tato úprava byla ESLP shledána jako souladná 
s Úmluvou (Peruzzo a Martens proti Německu, spojené věci 7841/08 a 
57900/12). 

Není nutné, aby soudy posuzovaly oprávněnost uchovávání profilů 
případ od případu, to by patrně soud nepřiměřeně zatížilo. Nicméně je 
třeba, aby zákon obsahoval odlišné lhůty pro různě závažné trestné 
činy. Optimálním řešením by bylo buď navázání na zákonnou trestní 
sazbu (podobně jako třeba promlčecí lhůty, lhůty pro zahlazení, 
rozlišení na přečiny/zločiny atd.), nebo přímo na trest uložený soudem 
v konkrétním případě.  

Požaduji tedy, aby zákon stanovil odlišnou dobu uchování 
profilu, a to podle trestní sazby či přímo podle uloženého trestu. 

Tato připomínka je zásadní. 

KML 5 
K návrhu obecně 

Evropský soud pro lidská práva požaduje, aby databáze byla pod 
VYSVĚTLENO. 
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patřičným dohledem, respektive aby každý měl možnost domáhat se 
ochrany svých práv. Navržený zákon však žádný vnější kontrolní 
mechanismus neobsahuje. Kdo chce dnes přezkoumat zákonnost 
uchovávání záznamu v databázi, musí se obrátit na ÚOOÚ. 
Mechanismus podle § 83 zákona o Policii se výslovně týká pouze 
informací nepravdivých nebo nepřesných, nikoliv nezákonně 
uchovávaných. 

Například v Německu lze požádat policii o odstranění, rozhodnutí je 
přezkoumatelné ve správním soudnictví. 

Požaduji, aby zákon obsahoval proceduru, kterou se bude možné 
dovolat odstranění nezákonně uchovávaného profilu či vzorku. 

Tato připomínka je zásadní. 

MSP 1 
K předložení návrhu zákona  
Upozorňujeme, že podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, 
přijatém usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. 2015, č. 1031, je 
Ministerstvo spravedlnosti společně s Ministerstvem zdravotnictví 
spolupředkladatelem předloženého návrhu zákona. S ohledem na tuto 
skutečnost požadujeme v souladu s čl. 7 odst. 4 písm. b) ve spojení 
s čl. 10 odst. 6 Legislativních pravidel vlády doplnit příslušné části 
předloženého materiálu o tuto informaci.  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

Dochází pouze k úpravě zákona o policii a 
zákona o Generální inspekci bezpečnostních 
sborů, MV má plnou gesci za oba. 

MSP 2 
K čl. I bodu 5 (§ 82 odst. 2)  
Nesouhlasíme s navrženým zněním uvedeného ustanovení, podle 
něhož by měla být Policie ČR oprávněna vyžadovat za účelem 
posouzení potřebnosti uchování osobních údajů podle § 82 odst. 1 
jakékoliv údaje z Rejstříku trestů, a to způsobem umožňujícím dálkový 
a nepřetržitý přístup. Konstatujeme, že podle platné právní úpravy 
obsažené v § 10 odst. 3 zákona  

AKCEPTOVÁNO. 
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č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze 
jiným orgánům, tj. v tomto případě Policii ČR, poskytnout informace 
z Rejstříku trestů toliko formou opisu, jehož obsahové náležitosti jsou 
uvedeny v § 10 odst. 4 téhož předpisu. Dále upozorňujeme na vnitřní 
rozpor navržené textace předmětného ustanovení plynoucí ze 
skutečnosti, že toto na jedné straně zakládá oprávnění Policie ČR 
žádat o poskytnutí údajů z Rejstříku trestů, zároveň však stanovuje její 
oprávnění na nepřetržitý a dálkový přístup do tohoto rejstříku. 
S ohledem na shora předestřené argumenty požadujeme komplexní 
přepracování daného ustanovení způsobem, jenž bude explicitně 
omezovat oprávnění Policie ČR na žádost  
o poskytnutí opisu z evidence rejstříku trestů. 
 Tato připomínka je zásadní.    

MSP 3 
K obecné části důvodové zprávy  
Konstatujeme, že předkladatel v důvodové zprávě komplexně 
nezhodnotil vztah navržené právní úpravy k judikatuře Evropského 
soudu pro lidská práva, když toliko konstatoval slučitelnost úpravy 
s rozsudkem velkého senátu ve věci S a Marper proti Spojenému 
království ze dne 4. prosince 2008, čísl. 30562/04. Požadujeme proto 
rozšíření tohoto hodnocení i o další, pro danou problematiku 
relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, především 
pak rozsudek M.K. proti Francii ze dne 18. dubna 2013, čísl. 
19522/09, a rozsudek Peruzzo  
a Martens proti Německu ze dne 4. června 2013, čísl. 7841/08 a 
57900/12.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 

Důvodová zpráva doplněna. 

MŠMT 1 
K Části první, Změně zákona o Policii České republiky, Čl. I, bodu 
2., § 65 odst. 1 písm. d): S navrženým ustanovením nemůžeme 
souhlasit. Návrh má rozšířit oprávnění Policie při plnění úkolů pro 
účely budoucí kriminalistické identifikace a povoluje odebírat vzorky 
DNA osobám, které nejsou trestně odpovědné. Toto však považujeme 

NEAKCEPTOVÁNO.  

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 
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za problematické a nadto řádně nezdůvodněné. Důvodová zpráva 
pouze uvádí, že dotčená kategorie osob je podle dostupných statistik 
velice náchylná k recidivující trestné činnosti. Takto významný zásah 
do práv osob mladších 15 let je však třeba důkladně zvažovat, a to 
i v souvislosti s mezinárodními závazky. Důvodová zpráva by se 
současně měla vypořádat se všemi aspekty navrhovaného zásahu, 
kdy nám např. není zřejmé, v jakém ohledu mohou být biologické 
vzorky využitelné v budoucnu, pokud se jedná o osoby trestně 
neodpovědné. V materiálu k danému podstatnému tématu též 
postrádáme relevantní vyjádření o zahraničních zkušenostech 
a zahraničních právních úpravách této problematiky.  
S ohledem na výše uvedené žádáme dané ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

MZE 1 
K bodu 1 a 2 novely (§ 65 odst. 1) 
Požadujeme, aby předkladatel v důvodové zprávě vyjasnil vztah 
ustanovení části první bodů 1 a 2 novely, která se týkají objasňování 
recidivující trestné činnosti osob mladších 15 let s institutem 
nepřípustnosti trestního stíhání osob mladších 15 let a s otázkou 
možného použití výsledků úkonů policie, které jsou v případě osob 
mladších 15 let nepřípustné, u trestního řízení v budoucnosti. 
Pokud tento vztah nebude dostatečně objasněn, nelze podle našeho 
názoru ustanovení § 65 odst. 1 písm. d) návrhu aplikovat. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

MZE 2 
K bodu 4 novely (§ 65a odst. 3) 
Doporučujeme v ustanovení § 65a odst. 3 za písmeno f) vložit nové 
písmeno g), které zní: 
„g) osoby, která byla svědkem, obětí nebo oznamovatelem trestného 
činu a dalších, nebo“ 
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).  

NEAKCEPTOVÁNO. 
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Podle předložené důvodové zprávy není k odběru vzorku třeba 
souhlasu osoby zúčastněné na trestním řízení bez ohledu na její 
konkrétní procesní postavení.  Je otázkou, k čemu uchovávání profilu 
DNA poskytnutého na základě výslovného souhlasu má sloužit, když 
jej nelze vzájemně porovnávat s profily DNA biologických stop 
zajištěných v souvislosti s trestním řízením. 

MZE 3 
K bodu 4 novely (§ 65b odst. 2) 
V tomto ustanovení je uvedeno, že Policie profil DNA zlikviduje bez 
zbytečného odkladu. Doporučujeme v uvedeném odstavci za slovo 
„odkladu“ vložit slova „nejpozději však do 6 měsíců“. Tím bude 
posílena ochrana dotčených osob. 
 
Dále doporučujeme doplnit toto ustanovení s ohledem na předchozí 
připomínku o určení délky uchovávání biologického vzorku a profilu 
DNA osob, které byly svědkem, obětí nebo oznamovatelem trestného 
činu. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

MZE 4 
K bodu 4 novely (§ 65b odst. 2 písm. d) 
V §65b v odst. 2 písm. d) doporučujeme lhůtu pro likvidaci 
biologického vzorku a profilu DNA osoby, která může při plnění svých 
obvyklých služebních nebo pracovních povinností kontaminovat 
odebraný biologický vzorek nebo biologickou stopu zajištěnou v 
souvislosti s trestním řízením stanovit na 20 let. A tuto lhůtu nevázat 
na dobu ukončení služebního poměru, ale na dobu, kdy byl biologický 
vzorek odebrán. 
 

Vzhledem k tomu, že vzorky osob uvedených v § 65a odst. 3 písm. c) 
se mohou uchovávat až po dobu 20 let, je tedy vhodné po stejnou 
dobu uchovávat biologický vzorek a profil DNA osob, které vzorky 
odebíraly, aby při pozdějším srovnávání nemohlo dojít k záměně. 
V této souvislosti je na zvážení, zdali by biologické vzorky a profil DNA 

NEAKCEPTOVÁNO. 
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osob uvedených v § 65a odst. 3 písm. f) neměly být uchovávány po 
stejně dlouhou dobu jako je doba uvedená v § 65b odst. 2 písm. a) a 
c). 

NSZ 1 
K § 65 odst. 1 – TYTO PŘIPOMÍNKY UPLATŇUJEME JAKO 
ZÁSADNÍ 
Podle § 93 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže 
za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
soudnictví ve věcech mládeže“), ochrannou výchovu uloží soud pro 
mládež 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. 
 
Podle § 93 odst. 3 zákona o soudnictví ve věcech mládeže může být 
ochranná výchova 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. 
 
Z důvodové zprávy, kdy se uvádí „Dané oprávnění cílí na tzv. dětské 
násilníky …“  je patrné, že ustanovení § 65 odst. 1 písm. d) by mělo 
dopadat na případy spadající pod ustanovení § 93 odst. 2 zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže a z tohoto důvodu navrhujeme, aby v § 
65 odst. 1 písm. d) byl za slova „ochranná výchova“ proveden 
výslovný odkaz na ustanovení § 93 odst. 2 zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže či případně jiné zpřesnění. Nedomníváme se však, že 
by měly být součástí kriminalistické databáze profily DNA osob (srov. 
§ 65a odst. 2), které pro nedostatek věku nejsou trestně odpovědné a 
jimž byla uložena ochranná výchova podle § 93 odst. 3 zákona o 
soudnictví ve věcech mládeže. Smyslem ochranné výchovy je v těchto 
případech zejména zabezpečení náhradního výchovného prostředí 
pro dítě, které nemůže být vychováno ve své vlastní rodině.  
 
V důvodové zprávě se k zakotvení tohoto oprávnění uvádí v podstatě 

ROZPOR 
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pouze to, že cílí na tzv. „dětské násilníky“, přičemž tato kategorie osob 
je podle dostupných statistik velice náchylná k recidivující trestné 
činnosti. Konkrétní statistické údaje však již v odůvodnění doloženy 
nejsou. Taktéž užívání pojmu „kategorie dětských násilníků“ 
v doprovodných materiálech k návrhu zákona není v souladu 
s terminologií trestních předpisů.    
 
Dále předložený návrh zavádí v § 65 odst. 1 legislativní zkratku 
„biologický vzorek“. Návrh však opomíjí, že v ustanovení § 63 odst. 
4 je tento pojem již uveden. Legislativní zkratka by tudíž správně měla 
být uvedena u prvního pojmu, který se v zákoně objevuje (srov. čl. 44 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
 
Je však třeba upozornit, že termín „biologický vzorek“ se objevuje i 
v ustanovení  
§ 112 odst. 2 a 3, a to aniž by se vázal k informacím o genetickém 
vybavení. Pokud bychom připustili zavedení legislativní zkratky 
„biologický vzorek“, který by se měl vázat pouze k pojmu „biologický 
vzorek umožňující získání informací o genetickém vybavení“ (srov. § 
63 odst. 4, § 65 odst. 1), pak díky nově zavedené zkratce se bude 
ustanovení § 112 odst. 2 a 3 vztahovat POUZE k biologickému vzorku 
umožňující získání informací o genetickém vybavení, což by bylo 
nepřesným vymezením. 

NSZ 2 
K § 65b odst. 1 – TUTO PŘIPOMÍNKU UPLATŇUJEME JAKO 
ZÁSADNÍ 
 
Zvážit provázanost s ustanovením § 65 odst. 5, které taktéž hovoří o 
likvidaci osobních, resp. citlivých údajů ve smyslu § 4 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a nově 
navrhovaného znění § 65b. 
 
Dále odkazujeme na naši připomínku k § 65 odst. 1 a pojmu biologický 
vzorek. Nadto je třeba také uvést, že zákon č. 141/1961 Sb., o 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Doplněno do Zprávy RIA. 
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trestním řízení soudním (trestní řád)  
s pojmem biologický vzorek nepracuje a nezná jej, trestní řád používá 
pojem „biologický materiál“. 

NSZ 3 
Nad rámec výše uvedeného uvádíme, že právní úprava se nezabývá 
otázkou, které oprávněné subjekty budou samotnou analýzu DNA 
provádět, kdo bude oprávněn  
k přístupu do kriminalistické databáze. Tyto okruhy, ale dále také 
otázky náležitého zabezpečení, mlčenlivosti, zabránění 
neoprávněnému přístupu či použití, by měly být vzhledem k citlivosti 
těchto údajů buď přímo začleněny do zákona či by měly být řešeny 
cestou prováděcího předpisu vydaného na základě zákonného 
zmocnění (srov. čl. 45 odst. 3 Legislativních pravidel vlády). 
 
Dne 5. 5. 2016 vstoupila v účinnost směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány 
za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů 
nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. V rámci důvodové zprávy 
ani Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) jsme 
nenalezli odkaz na tento dokument. Případně by měl být zvážen také 
dopad této směrnice na sledovanou problematiku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO. 

NSZ 4 
K § 65a odst. 1 
V poznámce č. 37 navrhujeme doplnění slov „o Generální inspekci 
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů“ a poznámce č. 38 doplnění slov „o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů“. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Dle LPV zde lze užít zkrácené citace. 

NSZ 5 
K § 65a odst. 3  
Ustanovení § 65a odst. 3, které upravuje obsah kriminalistické 
databáze, představuje tedy stěžejní bod navrhované právní úpravy. 
V rámci důvodové zprávy však podle našeho názoru zcela absentuje 
bližší odůvodnění tohoto ustanovení, zejména pak  

NEAKCEPTOVÁNO. 
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§ 68a odst. 3 písm. e).  
 
V případě § 65a odst. 3 písm. g) navrhujeme nahradit slovo 
„výslovného“ slovy „písemného“.  
 
Pojem „osoby biologicky příbuzné s neznámou osobou“ uvedený 
v důvodové zprávě k § 65a by si zasluhoval taktéž bližšího vysvětlení. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

 

NEAKCEPTOVÁNO. 

NSZ 6 
K § 65a odst. 4 
Z navrženého ustanovení není zřejmé, kdy lze porovnat profil DNA 
osoby, který je v kriminalistické databázi uchováván na základě 
výslovného souhlasu této osoby vzájemně s profily DNA biologických 
stop zajištěných v souvislosti s trestním řízením. Považujeme za 
nezbytné zpřesnění těchto podmínek. 

VYSVĚTLENO. 

Nelze porovnávat (§ 65a odst. 4) 

NSZ 7 
K § 112 
Domníváme se, že zakotvení definice by bylo vhodnější uvést do 
výkladových ustanovení, a to do § 111, což by více odpovídalo i 
použité terminologii užité v navrhovaném znění § 112 odst. 5. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

OKOM 
K § 65b odst. 2 písm. d) 

Je nutno lépe odůvodnit, z jakého důvody jsou profily DNA osob dle § 
65b odst. 2 písm. d) uchovávány pouze 1 rok, když kontaminace 
vzorku může být odhalena kdykoli po dobu následujících 20, resp. 100 
let (písm. a) až c)), případně návrh upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

RVV 1 Požadujeme návrh zákona zaslat ke stanovisku Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 

Odůvodnění: 

V souladu s Legislativními pravidly vlády má být Úřad pro ochranu 
osobních údajů připomínkovým místem, protože daná problematika 

AKCEPTOVÁNO. 
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spadá do jeho působnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

RVV 2 K Čl. I novelizačnímu bodu 3 – Požadujeme za slova „(dále jen 
„biologický vzorek“)“ vložit středník a doplnit slova „u osob uvedených 
pod písmeny a) a b) může policie biologický vzorek odebírat pouze v 
případě úmyslného trestného činu, který je zločinem“. V návaznosti na 
tuto změnu požadujeme novelizovat i následná ustanovení – 
§ 65a odst. 3 písm. e), § 65b odst. 2 písm. c) a v Čl. II § 34 odst. 1. 

Odůvodnění: 

Vedení databáze profilu DNA považujeme za významný zásah 
do osobnostních práv člověka a nedomníváme se, že je nutné 
u pachatele jakéhokoliv úmyslného trestného činu umožnit odebrání 
jeho biologického vzorku. Zásah do osobnostních práv musí být 
v přiměřeném poměru k závažnosti obvinění (resp. trestného činu). 
Domníváme se, že veřejný zájem převáží nad ochranou osobnostní 
práv až v případě závažnějších trestných činů – zločinů. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

ROZPOR 

RVV 3 K důvodové zprávě – Požadujeme upravit slovní spojení „recidivující 
trestná činnost u osob mladších 15 let“ (str. 2, 6 a 7). 

Odůvodnění:  

Pojem „recidivující trestná činnosti osob mladších 15 let“ nelze 
v daném případě používat. Osoba mladší 15 let se nemůže dopustit 
trestného činu, a z toho důvodu tak nelze mluvit o recidivující trestné 
činnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO. 

Důvodová zpráva upravena. 
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ÚOOÚ 1 
Tvrzení: „Není pravdou, že by stávající zákony neobsahovaly jasně 
danou regulaci zpracování DNA Policí ČR. Platná právní úprava 
nahlíží na biologický vzorek a profil DNA jako na jakýkoliv jiný osobní 
údaj, který policejní orgán při plnění svých úkolů zpracovává. Zákon o 
policii ani jiný právní předpis nestanovuje zvláštní právní režim při 
zpracování těchto osobních údajů.  Vzhledem k mediální přitažlivosti 
problematiky DNA vyvolává tato obecná a funkční právní úprava časté 
otázky nad konkrétně stanovenými podmínkami likvidace biologických 
vzorků a profilů DNA, kdy je nikoliv zřídka prezentován názor, že 
fungování databáze není fakticky upraveno žádným právním 
předpisem a Česká republika tak nenaplňuje požadavky formulované 
Evropským soudem pro lidská práva pro omezení základních práv a 
svobod,“ je nezbytné přepracovat.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
ODŮVODNĚNÍ: 
Český právní řád nikde neobsahuje výslovnou úpravu Národní 
databáze DNA, takže podle právního názoru, s kterým se lze 
ztotožnit, je její vedení je ilegální, neboť pro takové zpracování 
osobních údajů je nezbytné výslovné zákonné zmocnění. 
Ostatně pojem „Národní databáze DNA“ ani obdobný pojem není 
nikde v českém právním řádu obsažen. Nejvyšší správní soud 
konstatoval, že vzorky lze odebírat a uchovávat, nicméně 
k dalším okolnostem zpracování dat tak, aby bylo předvídatelné, 
se nevyjádřil. Některé z uváděných rozhodnutí MSPH se navíc 
k celkové legalitě ND DNA konkrétně nevyjadřují, např. rozsudek 
3A 86/2013-99. Předkladatel rovněž opominul další rozsudek 
MSPH, čj. 6 A 5/2013-89, který naopak výslovně konstatuje, že 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Důvodová zpráva upravena. 
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současná právní úprava je nedostatečná. Tato část důvodové 
zprávy je tak zavádějící. 

Dále je nutno upozornit na to, že biologický vzorek nelze označit přímo 
za osobní údaj, obdobně jako není údajem list papíru nebo médium 
typu CD či USB klíčenky, nýbrž se jedná o nosič osobních údajů. 

ÚOOÚ 2 
Obecnou část důvodové zprávy je nezbytné doplnit o rozvahu 
rozsahu ND DNA.  
Tato připomínka je zásadní. 

Současná praxe a navrhované řešení, kdy je rozlišujícím kritériem 
pouze forma zavinění trestného činu, je nepřiměřená, neústavní a 
konstantní judikaturou správních soudů je odmítána. Veškerá 
relevantní judikatura hovoří o tom, že je nutno posuzovat každý 
jednotlivý případ s ohledem  
na skutkové okolnosti. Ostatně rozsudek MSPH, čj. 3 A 86/2013-99, 
mj. potvrdil správnost závěru ÚOOÚ, že zpracování osobních údajů v 
ND DNA člověka, který spáchal méně závažný trestný čin, je 
nezákonné. Tuto skutečnost důvodová zpráva ignoruje. 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

ÚOOÚ 3 
Obecnou část důvodové zprávy je v partii zhodnocení platného 
právního stavu nezbytné doplnit o interní instrukce.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Do zhodnocení platného právního stavu patří nejen právní předpisy, 
ale rovněž interní instrukce. Zde se jedná o pokyn policejního 
prezidenta č. 250. A právě proto, že není zákonem, a přesto zasahuje 
výrazným způsobem do oprávnění lidí, je nutno tuto protivní situaci 
zhojit a schválit tento zákon. 

AKCEPTOVÁNO. 

ÚOOÚ 4 
Část obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních AKCEPTOVÁNO. 
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údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.  
Tato připomínka je zásadní. 
ODŮVODNĚNÍ: 
Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 
zpracování osobních údajů.  
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno 
explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové 
zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho 
základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných 
osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů 
ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro 
uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 
zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 
uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 
jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 
vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně 
osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití 
běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého 
z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace 
představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění 
subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak 
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obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak i 
výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá 
nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, 
nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních 
údajů, vyhodnotí se, zda jde o prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 
vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 
zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 
osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 
použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve 
vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace  
a parametry specifické pro upravované zpracování osobních 
údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o 
ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy 
zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované 
řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a 
parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že 
existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí 
záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší 
postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se 
použijí záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních 
údajů a jiného zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 
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ÚOOÚ 5 
V policejním zákoně a zákoně o GIBS se na všech místech slovo 
„budoucí“ zrušuje.  
Tato připomínka je zásadní. 

Identifikace je tady a teď. Navíc, pokud je člověk identifikován, je 
identifikován již vždy i do budoucna. Ustanovení § 65 policejního 
zákona sleduje za cíl porovnat DNA neznámého člověka, např. 
zajištěné na místě trestného činu, s profilem identifikovaného člověka 
v ND DNA. To však není „budoucí“ identifikace, nýbrž pokus o 
identifikaci. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Připomínka je zcela nad rámec novely, nejde 
tudíž o rozpor. 

ÚOOÚ 6 
V článku I se bod 2 zrušuje.  
Tato připomínka je zásadní. 

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 by mělo být přípustné pouze u dospělých, tedy u trestně 
odpovědných lidí. Pokud zákonodárce stanovil, že někdo je z důvodu 
věku trestně neodpovědný, je třeba to respektovat i zde. Pouze trest či 
jeho možnost, nikoliv pouhé opatření, smí zakládat oprávnění pro tato 
opatření. 

NEAKCEPTOVÁNO.  

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

ÚOOÚ 7 
Ustanovení § 65a odst. 2 zní: „Jejím účelem je pátrání po 
pachatelích trestných činů, identifikace pohřešovaných a 
eliminace kontaminace biologického vzorku.“  
Tato připomínka je zásadní. 

Není jasné, jak by vedení ND DNA mohlo přispět k předcházení 
trestných činů, když jejím účelem je identifikace konkrétního 
člověka ve vztahu k určitému jednání. 

Stejně tak je nepřijatelné jako účel uvádět: „zajišťování 
bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní 

AKCEPTOVÁNO.  

Upraveno. 
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bezpečnosti“, což je veškerá policejní práce, takže by ND DNA 
bylo možné využít k čemukoliv, když podle § 2 věty druhé je 
v působnosti PČR: „chránit bezpečnost osob a majetku 
 a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle 
trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a 
bezpečnosti“. 

Nerespektování účelu se projevuje konkrétně u likvidace vzorků 
a profilů. Není určeno, jak bude postupováno u lidí, jejichž údaje 
byly do ND DNA zařazeny na základě právního důvodu podle § 
65 odst. 1 písm. c) a e), resp. obecné uchování do 100 let věku 
je opět nepřiměřené. Jestliže je například pro zařazení do ND 
DNA nezbytné, aby se jednalo o nalezence, po němž bylo 
vyhlášeno pátrání a jehož svéprávnost je omezena, není 
zohledněna situace, když například soud rozhodnutí o omezené 
svéprávnosti změní či zruší. Ale jakmile nejsou splněny 
podmínky pro získání údaje, resp. tyto podmínky pominou, je 
důvodné, přiměřené a předvídatelné údaje dále uchovávat? 
Nikoliv, protože pak jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje, 
ačkoliv výjimka § 3 odst. 6 ZOOÚ na to nedopadá. Stejně tak, 
pokud skončilo ochranné léčení nebo detence, bylo upuštěno od 
jejich výkonu atd., pak pouhé určení doby uchování do 100 let 
věku daného člověka je nedostatečné.  

Jinak řečeno, za vhodnější než určení stejné (a zjevně nepřiměřeně 
dlouhé) lhůty pro uchování údajů, se jeví důslednější respektování 
účelu, za kterým jsou jednotlivým osobám biologické vzorky 
odebírány, a likvidace profilu DNA tehdy, pokud právní titul pro jejich 
získání přestane být uplatnitelný. 

ÚOOÚ 8 
U biologických stop neznámého člověka, zajištěných z místa činu 
(§ 65a odst. 3 písm. b)), by mělo být výslovně stanoveno, že jsou NEAKCEPTOVÁNO. 
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uchovávány trvale, jako archiválie.  
Tato připomínka je zásadní. 

Je to důležité pro obnovu řízení. Argument, že to nepatří do 
policejního zákona, je validní, ale to je vadou návrhu, že místo 
zvláštního zákona o DNA pouze novelisuje zákon o PČR a 
zákon o GIBS. Návrh lze doplnit o novelu trestního řádu. 
Okamžitá likvidace vzorku brání přezkumu správnosti jeho zpracování, 
stejně jako nezohledňuje technologický vývoj, který v budoucnu může 
umožnit ze vzorku získat i další relevantní informace. Důsledkem je 
nerovné postavení dotčených a ztížená možnost přezkumu. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

ÚOOÚ 9 
V § 65a odst. 3 písmeno e) zní: „člověka, kterému bylo sděleno 
podezření pro spáchání přečinu proti životu a zdraví, krádeže 
nebo zločinu,“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Rozlišení pouze na úmyslné a nedbalostní trestné činy je krajně 
formalistické a šablonovité. Proto je třeba je nahradit přečiny podle 
hlavy I, krádeží z hlavy V a všemi zločiny. Některé úmyslné trestné 
činy vzhledem ke svému charakteru zjevně neodůvodňují zařazení 
profilu jejich pachatele do ND DNA. Jako příklad lze uvést trestný čin 
pomluvy dle § 184, poškození geodetického bodu podle § 278, 
poškození lesa podle § 295 či neplnění odvodní povinnosti podle § 
370 NTZ. Na druhé straně údaje pachatelů závažných trestných činů 
spáchaných ve formě vědomé či hrubé nedbalosti, jejichž následkem 
mohou být škody na životech či zdraví řady dalších osob, jako je 
kupříkladu usmrcení z nedbalosti podle § 143 či obecné ohrožení 
z nedbalosti podle § 273 NTZ, v ND DNA zpracovávány nejsou, ač u 
nich nelze jistě vzhledem k formě a důsledkům spáchání trestného 
činu automaticky vyloučit, že se dalších trestných činů nedopustí i 
v budoucnu, a že tedy lze legitimně předpokládat potřebu využití jejich 
citlivých údajů pro identifikaci. 

ROZPOR 
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ÚOOÚ 10 
V § 65a odst. 3 se písmeno g) zrušuje.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Souhlas se zpracováním citlivých údajů veřejnými úřady je 
nesystémový, protože ve veřejném právu platí vztah nadřízenosti a 
podřízenosti. Ani se de iure nejedná o souhlas. Je nutno připomenout 
§ 43 preambule obecného nařízení o ochraně osobních údajů: „S 
cílem zajistit, aby byl souhlas svobodný, by vyjádření souhlasu nemělo 
představovat platný právní důvod pro zpracování osobních údajů ve 
zvláštním případě, kdy mezi subjektem údajů a správcem existuje 
jasná nerovnováha, zejména pokud je správce orgánem veřejné moci, 
a je tedy nepravděpodobné, že za všech okolností této konkrétní 
situace byl souhlas udělen svobodně. Lze předpokládat, že souhlas 
není svobodný, není-li možné vyjádřit samostatný souhlas s 
jednotlivými operacemi zpracování osobních údajů, i když je to v 
daném případě vhodné, nebo je-li plnění smlouvy, včetně poskytnutí 
služby učiněno závislým na souhlasu, i když to není pro toto plnění 
nezbytné.“ 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

ÚOOÚ 11 
V § 65b odst. 2 písmeno c) zní: „člověka uvedeného v § 65a odst. 
3 písm. d) a e), jakmile bylo jeho trestní řízení pravomocně 
zastaveno, byl z obvinění zproštěn nebo jeho odsouzení 
zahlazeno,“.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Stanovení doby uchování do 100 let věku je zcela nepřijatelné. 
Doba uchování by měla odrážet důvod, proč byl vzorek odebrán, 
a další okolnosti případu, stejně jako obecné zásady trestního 
práva. Mohla by tak být např. analogicky odvozena od doby 
promlčení jednotlivých trestných činů či zahlazení odsouzení. 
Stanovení výčtu situací, kdy je vzorek likvidován, působí arbitrárně. 
Lze doporučit jej přímo navázat na trestní řád, aby v ND DNA nebyly 
uchovány údaje osob, u kterých bylo stíhání ukončeno např. z důvodu, 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 
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že zanikla jeho trestnost (§ 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu). Pokud 
není člověk odsouzen za spáchání trestného činu, ať už z jakéhokoliv 
důvodu, není důvodné a přiměřené, aby se na něj přesto nahlíželo 
jako na pachatele a vyvozovaly z toho důsledky, jež mají dopad do 
jeho osobnostních oprávnění. 

ÚOOÚ 12 
V článku I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní: „5a. V § 83 
odst. 5 věta třetí zní: „Došlo-li by sdělením údajů k ohrožení 
úkolu podle § 85, police tyto údaje nesdělí a nevyhovění žádosti 
neodůvodňuje.“  
Tato připomínka je zásadní. 

Je zcela nezbytné, aby předkladatel opravil § 83 odst. 5 věta druhá 
policejního zákona („Pokud by vyhověním žádosti nebo sdělením o 
nevyhovění žádosti došlo k ohrožení plnění úkolu podle § 85, policie 
žadatele písemně vyrozumí o tom, že nezpracovává žádné osobní 
údaje vztahující se k jeho osobě.“), neboť sdělování nepravdivých 
informací vytýká ČR EU. Lze převzít a uzpůsobit formulaci § 61 odst. 1 
věty první zákona č. 17/2012 Sb., o celní správě („Orgány celní správy 
na písemnou žádost bezplatně sdělí žadateli osobní údaje vztahující 
se k jeho osobě, a to do 30 dnů od doručení žádosti, s výjimkou údajů, 
jejichž sdělením by došlo k ohrožení výkonu působnosti orgánů celní 
správy nebo k ohrožení oprávněných zájmů třetí osoby.“). 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Připomínkové místo od připomínky ustoupilo. 

ÚOOÚ 13 
V policejním zákoně a zákoně o GIBS se na všech místech slovo 
„kriminalistický“ nahrazuje slovem „forensní“. 
 
Označovat ND DNA jako kriminalistickou vede k extensivnímu výkladu 
jeho účelu. Ten by měl být omezen na trestní řízení a akcesoricky též 
na identifikaci pohřešovaných či eliminaci kontaminace.  
Vizte též ÚOOÚ 7. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

ÚOOÚ 14 
Identifikace v ND DNA (§ 65a odst. 3 písm. c) a § 65b odst. 2 písm. b)) 
by měl být přeformulován. 

V okamžiku, kdy je totožnost zjištěna, by měl být profil DNA 

NEAKCEPTOVÁNO. 
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zlikvidován. Dikce: „po uplynutí 20 let nebo po zjištění totožnosti této 
osoby“ však budí dojem, že si PČR smí vybrat. Jako pravidlo by proto 
mělo být formulováno „po zjištění totožnosti tohoto člověka; nelze-li ho 
zjistit, tak po uplynutí 20 let“. 

ÚOOÚ 15 
V § 65b se odstavec 1 zrušuje. 
Vizte připomínku ÚOOÚ 8. NEAKCEPTOVÁNO. 

ÚOOÚ 16 
V § 65b odst. 2 se písmeno a) zrušuje. 
 

Vizte připomínku ÚOOÚ 8. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

VÚV 1 
§65a odst. 3 písm. e) uvádí, že Kriminalistická databáze profilů DNA 
obsahuje profil DNA osoby, které bylo sděleno podezření…, osoby 
podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu, které byl 
biologický vzorek odebrán podle §114 trestního řádu. /// §114 
trestního řádu umožňuje odběr biologického vzorku i svědka či 
poškozeného. S tímto návrh zákona nepočítá. Lze dovodit, že profily 
DNA těchto osob budou v jakési „šedé zóně“. Bylo by žádoucí doplnit 
§65a i o tyto osoby včetně navázání na likvidaci těchto vzorků a 
profilů DNA. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 

Profily svědka a poškozeného se nevkládají 
do této databáze. 

VÚV 2 
§65b odst. 1 uvádí, že biologický vzorek odebraný podle tohoto 
zákona nebo podle jiného zákona policie zlikviduje poté, co jej bylo 
využito ke stanovení profilu DNA. /// Ustanovení již nepamatuje na 
situaci, kdy biologický vzorek nebude zcela či vůbec využit pro 
stanovení profilu DNA. Tyto vzorky budou někde deponovány pro užití 
v budoucnu? Bylo by žádoucí doplnit ustanovení o detailní nakládání 
s odebranými biologickými vzorky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Důvodová zpráva upravena. 
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VÚV 3 
§65b odst. 2 se zabývá likvidací profilů DNA získaných od osob 
uvedených v § 65a odst. 3. /// §65b odst. 2 již neřeší likvidaci profilu 
DNA osoby, která dala svůj souhlas policii s pořízením jejího profilu 
DNA. Tato věc by měla být do návrhu doplněna. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

Důvodová zpráva upravena. 

 

VÚV 4 
Novela zákona neřeší možnost podání žádosti osoby o informace 
stran její možné evidence v databázi profilů DNA. Tato věc by měla 
být do návrhu doplněna. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO. 

VÚV 5 
Návrh zákona neřeší podmínky vedení databáze profilů DNA; jakým 
způsobem má být nakládáno s odebraným biologickým vzorkem; kdo 
má přístup k profilům DNA atd. Tyto detaily v současné době upravuje 
POKYN Policejního prezidenta č. 250 ze dne 3. 12. 2013. 
Doporučujeme základní povinnosti stran nakládání s odebraným 
biologickým vzorkem a následně profilem DNA upravit rovněž 
zákonem, nebo prováděcím právním předpisem, který je veřejně 
přístupný. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

VYSVĚTLENO. 

VÚV 6 K § 112 

V nově vkládaném odstavci 5 se vymezuje pojem „profil DNA“. 
Předmětný pojem se však používá v ustanoveních, která v textu 
zákona o Policii České republiky ustanovení § 112 předcházejí: v § 
65a (včetně nadpisu tohoto paragrafu) a v § 65b. Doporučujeme proto 
zvážit, zda by pojem „profil DNA“ neměl být v systematice zákona o 
Policii České republiky zaveden před jeho prvním použitím (tj. před § 
65a) – např. vložením odstavců, které jsou v předloženém návrhu 
začleněny jako odstavce 4 a 5 do § 112, do textu § 65. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

VÚV 7 
K důvodové zprávě 
V první větě části „Zhodnocení platného právního stavu“ jsou ve výčtu AKCEPTOVÁNO. 
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právních předpisů, upravujících odebírání biologických vzorků, 
nesprávně uvedeny – společně s citací tří zákonů – rovněž interní 
akty řízení, které nejsou právními předpisy (vnitřní předpisy nesplňují 
formální a některé materiální znaky právních předpisů). Předmětnou 
větu proto doporučujeme vyjádřit následujícím způsobem: 

„Právním základem pro odebírání biologických vzorků 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 „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. 

Problematiku identifikačních úkonů dále vnitřně upravují interní akty 
řízení Policie České republiky.“ 

   

V Praze 2. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFGH650U)


	Tvrzení: „Není pravdou, že by stávající zákony neobsahovaly jasně danou regulaci zpracování DNA Policí ČR. Platná právní úprava nahlíží na biologický vzorek a profil DNA jako na jakýkoliv jiný osobní údaj, který policejní orgán při plnění svých úkolů zpracovává. Zákon o policii ani jiný právní předpis nestanovuje zvláštní právní režim při zpracování těchto osobních údajů.  Vzhledem k mediální přitažlivosti problematiky DNA vyvolává tato obecná a funkční právní úprava časté otázky nad konkrétně stanovenými podmínkami likvidace biologických vzorků a profilů DNA, kdy je nikoliv zřídka prezentován názor, že fungování databáze není fakticky upraveno žádným právním předpisem a Česká republika tak nenaplňuje požadavky formulované Evropským soudem pro lidská práva pro omezení základních práv a svobod,“ je nezbytné přepracovat. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Český právní řád nikde neobsahuje výslovnou úpravu Národní databáze DNA, takže podle právního názoru, s kterým se lze ztotožnit, je její vedení je ilegální, neboť pro takové zpracování osobních údajů je nezbytné výslovné zákonné zmocnění. Ostatně pojem „Národní databáze DNA“ ani obdobný pojem není nikde v českém právním řádu obsažen. Nejvyšší správní soud konstatoval, že vzorky lze odebírat a uchovávat, nicméně k dalším okolnostem zpracování dat tak, aby bylo předvídatelné, se nevyjádřil. Některé z uváděných rozhodnutí MSPH se navíc k celkové legalitě ND DNA konkrétně nevyjadřují, např. rozsudek 3A 86/2013-99. Předkladatel rovněž opominul další rozsudek MSPH, čj. 6 A 5/2013-89, který naopak výslovně konstatuje, že současná právní úprava je nedostatečná. Tato část důvodové zprávy je tak zavádějící.

	Obecnou část důvodové zprávy je nezbytné doplnit o rozvahu rozsahu ND DNA. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Obecnou část důvodové zprávy je v partii zhodnocení platného právního stavu nezbytné doplnit o interní instrukce. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Část obecné části důvodové zprávy, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená zpracování osobních údajů. K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak i výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde o prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů.

	V policejním zákoně a zákoně o GIBS se na všech místech slovo „budoucí“ zrušuje. 
	Tato připomínka je zásadní.
	V článku I se bod 2 zrušuje. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Ustanovení § 65a odst. 2 zní: „Jejím účelem je pátrání po pachatelích trestných činů, identifikace pohřešovaných a eliminace kontaminace biologického vzorku.“ 
	Tato připomínka je zásadní.
	Není jasné, jak by vedení ND DNA mohlo přispět k předcházení trestných činů, když jejím účelem je identifikace konkrétního člověka ve vztahu k určitému jednání.
	Stejně tak je nepřijatelné jako účel uvádět: „zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti“, což je veškerá policejní práce, takže by ND DNA bylo možné využít k čemukoliv, když podle § 2 věty druhé je v působnosti PČR: „chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti“.
	Nerespektování účelu se projevuje konkrétně u likvidace vzorků a profilů. Není určeno, jak bude postupováno u lidí, jejichž údaje byly do ND DNA zařazeny na základě právního důvodu podle § 65 odst. 1 písm. c) a e), resp. obecné uchování do 100 let věku je opět nepřiměřené. Jestliže je například pro zařazení do ND DNA nezbytné, aby se jednalo o nalezence, po němž bylo vyhlášeno pátrání a jehož svéprávnost je omezena, není zohledněna situace, když například soud rozhodnutí o omezené svéprávnosti změní či zruší. Ale jakmile nejsou splněny podmínky pro získání údaje, resp. tyto podmínky pominou, je důvodné, přiměřené a předvídatelné údaje dále uchovávat? Nikoliv, protože pak jsou zpracovávány nepřesné osobní údaje, ačkoliv výjimka § 3 odst. 6 ZOOÚ na to nedopadá. Stejně tak, pokud skončilo ochranné léčení nebo detence, bylo upuštěno od jejich výkonu atd., pak pouhé určení doby uchování do 100 let věku daného člověka je nedostatečné. 

	U biologických stop neznámého člověka, zajištěných z místa činu (§ 65a odst. 3 písm. b)), by mělo být výslovně stanoveno, že jsou uchovávány trvale, jako archiválie. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Je to důležité pro obnovu řízení. Argument, že to nepatří do policejního zákona, je validní, ale to je vadou návrhu, že místo zvláštního zákona o DNA pouze novelisuje zákon o PČR a zákon o GIBS. Návrh lze doplnit o novelu trestního řádu.

	V § 65a odst. 3 písmeno e) zní: „člověka, kterému bylo sděleno podezření pro spáchání přečinu proti životu a zdraví, krádeže nebo zločinu,“.
	Tato připomínka je zásadní.
	V § 65a odst. 3 se písmeno g) zrušuje. 
	Tato připomínka je zásadní.
	V § 65b odst. 2 písmeno c) zní: „člověka uvedeného v § 65a odst. 3 písm. d) a e), jakmile bylo jeho trestní řízení pravomocně zastaveno, byl z obvinění zproštěn nebo jeho odsouzení zahlazeno,“. 
	Tato připomínka je zásadní.
	Stanovení doby uchování do 100 let věku je zcela nepřijatelné. Doba uchování by měla odrážet důvod, proč byl vzorek odebrán, a další okolnosti případu, stejně jako obecné zásady trestního práva. Mohla by tak být např. analogicky odvozena od doby promlčení jednotlivých trestných činů či zahlazení odsouzení.

	V článku I se za bod 5 vkládá nový bod 5a, který zní: „5a. V § 83 odst. 5 věta třetí zní: „Došlo-li by sdělením údajů k ohrožení úkolu podle § 85, police tyto údaje nesdělí a nevyhovění žádosti neodůvodňuje.“ 
	Tato připomínka je zásadní.
	V policejním zákoně a zákoně o GIBS se na všech místech slovo „kriminalistický“ nahrazuje slovem „forensní“.
	Označovat ND DNA jako kriminalistickou vede k extensivnímu výkladu jeho účelu. Ten by měl být omezen na trestní řízení a akcesoricky též na identifikaci pohřešovaných či eliminaci kontaminace. 
	Vizte též ÚOOÚ 7.
	Identifikace v ND DNA (§ 65a odst. 3 písm. c) a § 65b odst. 2 písm. b)) by měl být přeformulován.
	V § 65b se odstavec 1 zrušuje.
	V § 65b odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
	V nově vkládaném odstavci 5 se vymezuje pojem „profil DNA“. Předmětný pojem se však používá v ustanoveních, která v textu zákona o Policii České republiky ustanovení § 112 předcházejí: v § 65a (včetně nadpisu tohoto paragrafu) a v § 65b. Doporučujeme proto zvážit, zda by pojem „profil DNA“ neměl být v systematice zákona o Policii České republiky zaveden před jeho prvním použitím (tj. před § 65a) – např. vložením odstavců, které jsou v předloženém návrhu začleněny jako odstavce 4 a 5 do § 112, do textu § 65.




