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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení 

(část, §, 

odst., 

písm., 

apod.) 

Obsah 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 65a (1) Policie vede Kriminalistickou databázi 

profilů DNA (dále jen „kriminalistická databáze“). 

 (2) Kriminalistická databáze obsahuje profil 

deoxyribonukleové kyseliny (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), nebo osoby 

podezřelé nebo obviněné ze spáchání vybraného 

Celex č. 
32008D0615 
 
čl. 2 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 26 odst. 2 

 
 
 
1.   Členské státy vytvářejí a uchovávají 

národní soubory analýzy DNA za účelem 

vyšetřování trestných činů. Údaje uchovávané 

v uvedených souborech podle tohoto 

rozhodnutí se zpracovávají podle tohoto 

rozhodnutí a v souladu s vnitrostátním 

právem, které se na ně vztahuje. 

 
2.   Zpracování údajů předaných podle 

článků 3, 4 a 9 členským státem, který provádí 

vyhledávání nebo srovnávání, je přípustné 

pouze za účelem 

a) určení shody srovnávaných profilů DNA 

                                            
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. 
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trestného činu, které byl biologický vzorek odebrán 

postupem podle trestního řádu,  

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, a 

h) osoby, která za účelem zjištění totožnosti 

příbuzných osob nebo předcházení zneužití své 

totožnosti  požádala o uchovávání profilu DNA. 

  (3) Kriminalistická databáze dále obsahuje 

jméno, příjmení a ostatní jména, všechna dřívější 

příjmení, popřípadě přezdívku, datum, místo a stát 

narození, pohlaví, koncovku rodného čísla, bylo-li 

přiděleno, státní občanství, adresu místa pobytu 

a číslo a druh průkazu totožnosti osoby, o jejíž profil 

DNA se jedná. 

 

nebo daktyloskopických údajů; 
b) přípravy a podání policejní nebo justiční 

žádosti o právní pomoc v souladu 
s vnitrostátním právem, pokud se údaje 
shodují; 

c) záznamu ve smyslu článku 30. 
 
Členský stát spravující soubor může zpracovat 

údaje jemu předané v souladu s články 3, 4 

a 9 pouze tehdy, je-li to nezbytné pro účely 

srovnání, poskytnutí automatizované odpovědi 

na žádost o vyhledání nebo zaznamenání 

podle článku 30. Předané údaje musí být 

vymazány ihned po srovnání údajů nebo 

poskytnutí automatizovaných odpovědí 

na vyhledávání, ledaže je další zpracování 

nezbytné pro účely uvedené v prvním 

pododstavci písm. b) a c). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAH9KCZJC)



3 

 

 (4) Účelem zpracování osobních údajů podle 

odstavce 2 je  

a) vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti 

nebo stíhání trestných činů, 

b) pátrání po totožnosti osoby, mrtvoly, části 

lidského těla nebo kosterního nálezu neznámé 

totožnosti a pátrání po hledané nebo pohřešované 

osobě, nebo 

c) odhalení kontaminace biologického vzorku nebo 

biologické stopy. 

 (5) Profil DNA osoby, která požádala 
o uchovávání profilu DNA, nelze vzájemně 
porovnávat s profily DNA biologických stop 
zajištěných v souvislosti s trestním řízením. 

 
§ 65a 

 odst. 2 
 písm. g) 

 

(2) Kriminalistická databáze obsahuje profil 

deoxyribonukleové kyseliny (DNA)… 

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, a 

 

Celex č. 
32008D0615 
 
čl. 29 odst. 1 

 
 
 
1.   Předávající a přijímající orgány přijmou 
opatření pro zajištění účinné ochrany osobních 
údajů před náhodným nebo neoprávněným 
zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněným 
přístupem, neoprávněnou nebo náhodnou 
změnou nebo neoprávněným sdělením. 
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§ 65b 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65c 

Biologický vzorek odebraný podle tohoto 

zákona nebo podle jiného právního předpisu38) 

a biologický vzorek odebraný osobě, která požádala 

o uchovávání profilu DNA, policie zlikviduje bez 

zbytečného odkladu poté, co byl využit ke stanovení 

profilu 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, nebo 

Celex č. 
32008D0615 
 
čl. 25 odst. 1 

 
 
 
1.   Pokud jde o zpracování osobních údajů, 
které jsou předávány nebo byly předány podle 
tohoto rozhodnutí, zajistí každý členský stát 
ve svém vnitrostátním právu úroveň ochrany 
osobních údajů nejméně rovnocennou s úrovní 
vyplývající z Úmluvy Rady Evropy ze dne 
28. ledna 1981 o ochraně osob s ohledem 
na automatizované zpracování osobních údajů 
a dodatkového protokolu k ní ze dne 
8. listopadu 2001 a při tom vezme v úvahu 
doporučení Výboru ministrů Rady Evropy 
členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 
1987 o používání osobních údajů v policejní 
oblasti, a to i tehdy, když údaje nejsou 
zpracovávány automatizovaně. 

                                            
38) § 32 a 34 zákona č. 341/2011 Sb. 
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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) 

nebo e) 

a) po uplynutí uchovávací doby 80 let, je-li profil 

DNA uchováván v souvislosti se spácháním zvlášť 

závažného zločinu, 

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 

e) po zjištění úmrtí této osoby. 

 (3) Profil DNA uvedený v odstavci 2 písm. b), 

c) nebo d) policie zlikviduje až po uplynutí 
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uchovávací doby 80 let, pokud osoba, o jejíž profil 

DNA se jedná, spáchala další vybraný trestný čin 

v době, kdy byl její profil DNA uchován 

v kriminalistické databázi. 

 (4) Profil DNA osoby uvedené v § 65a odst. 2 

písm. d) nebo e) policie dále zlikviduje 

bez zbytečného odkladu po informování 

o pravomocném rozhodnutí orgánu činného 

v trestním řízení, kterým bylo ukončeno trestní 

řízení, v jehož rámci nebylo zjištěno, že skutek, 

v němž byl spatřován vybraný trestný čin, 

a) se stal, 

b) je vybraným trestným činem, nebo 

c) tato osoba spáchala. 

 (5) Uchovávací doby uvedené v odstavcích 1 

až 3 počínají běžet ode dne odebrání biologického 

vzorku. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32008D0615 Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční 

spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti 
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