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POKYN 
policejního prezidenta 
ze dne 3. prosince 2013, 

o identifikačních úkonech 

PRO VNITŘNÍ POTŘEBU 

Stanovím: 
ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

(1) Tento pokyn upravuje 

a) vyžadování a obecné zásady provádění identifikačních úkonů, 

b) subjekty zpracování osobních údajů získaných v souvislosti s identifikačními 
úkony (dále jen „zpracování osobních údajů"), 

c) provozování informačního systému FODAGEN (dále jen „systém FODAGEN"), 

d) 

e) 

f) 

g) provozování informačního systému CODIS, informačního systému INFO DNA a 
informačního systému SHODA (dále jen „systémy databáze DNA"), 

h) uchovávání biologického materiálu a obalů standardních odběrových souprav pro 
odběr biologického materiálu (dále jen „standardní odběrová souprava"), 

i) prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů a likvidaci 
osobních údajů získaných v souvislosti s identifikačními úkony, 

j) 

a) 

b) 

1) 

2) 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti 
Policie české republik . 
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Čl. 2 
Výklad pojmů 

Pro účely tohoto pokynu se rozumí 

a) identifikačními úkony 

1. 

2. 

3. 

4. odebírání biologického materiálu osoby pro účely stanovení profilu DNA, 

b) profilem DNA 

písmenný nebo číselný kód, který představuje soubor identifikačních znaků 
nekódující části analyzovaného vzorku DNA (konkrétní vyjádření molekulární 
struktury na různých místech DNA), přičemž nekódujícími částmi DNA jsou 
takové oblasti chromozomu, o kterých není známo, že by určovaly jakékoliv 
strukturní nebo funkční vlastnosti organizmu, vyjma pohlaví, 

c) zájmovou osobou 

3) 

1. osoba, u níž je provedení identifikačních úkonů potřebné k objasnění a 
prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 
čin3> (dále jen „prověřovaný"), 

2. osoba, která byla obviněna ze spáchání úmyslného trestného činu (dále jen 
„obviněný"), nebo osoba, které bylo sděleno podezření ze spáchání 
úmyslného trestného činu (dále jen „podezřelý"), 

3. osoba, která se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání 
úmyslného trestného činu (dále jen „odsouzený"), 

4. osoba, jíž bylo uloženo ochranné léčení nebo zabezpečovací detence (dále 
jen „osoba, jíž bylo uloženo ochranné léčení"), 

5. osoba nalezená, po níž bylo vyhlášeno pátrání a jejíž svéprávnost je 
omezena (dále jen „osoba s omezenou svéprávností"), 

§ 158 odst. 3 písm. e) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního 
řádu). 
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6. osoba, která odmítla nebo nemůže prokázat svoji totožnost4l, s výjimkou 
osoby, u níž jsou identifikační úkony prováděny podle právních předpisů5) 
(dále jen „osoba neznámé totožnosti"), 

7. mrtvola neznámé totožnosti, část lidského těla neznámé totožnosti nebo 
kosterní nález neznámé totožnosti6) (dále jen „mrtvola neznámé totožnosti"), 

8. eliminační osoba, kterou je osoba, jež 

8.1. se v době spáchání trestného činu nebo bezprostředně před jeho 
spácháním nebo po něm pohybovala na místě činu, kde mohla 
zanechat stopy (např. poškozený7l, oznamovatel trestného činu, 
svědek, pracovník) (dále jen „domácí osoba"), 

8.2. je biologicky příbuzná s hledanou nebo pohřešovanou osobou8l (dále 
jen „osoba biologicky příbuzná"), 

8.3. se má za účelem zjištění pachatele trestného činu dobrovolně podrobit 
nebo se dobrovolně podrobila plošnému provádění identifikačních 

úkonů (dále jen „účastník plošného screeningu"), 

9. osoba, o níž je policii známo, že její totožnost byla zneužita jinou osobou, a 
která z důvodu předejití dalšímu zneužití své totožnosti projevila zájem 
podrobit se provedení identifikačních úkonů (dále jen „osoba se zneužitou 
identitou") s výjimkou osoby, jejíž identita byla patrně zneužita a která žádá 
pouze o ověření totožnosti v Schengenském informačním systému9l (čl. 3 
odst. 8 až 1 O); na provedení identifikačních úkonů nemá osoba se zneužitou 
identitou právní nárok, 

d) mezinárodně zájmovou osobou 

e) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

občan České republiky, kterého příslušný zahraniční orgán podezřívá nebo 
kterého obvinil ze spáchání úmyslného trestného činu a u něhož žádá policii 
o ověření jeho totožnosti či prověrku jeho kriminální minulosti, jehož osobní údaje 
získané v souvislosti s identifikačními úkony byly předány nebo zpřístupněny 
policii podle právního předpisu 10

\ s výjimkou osobních údajů předávaných 
automatizovaně mezi členskými státy, 

1.-
63 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. 
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů. 
Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. 
§ 68 zákona č. 273/2008 Sb. 
§ 43 zákona č. 141/1961 Sb. 
§ 111 písm. c) a d) zákona č. 273/2008 Sb. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 71/201 O, o národní součásti Schengenského 
informačního systému. 

10
> § 80a zákona č. 273/2008 Sb. 

11) 
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2. 

3. 

f) příslušný útvar 

útvar nebo organizační článek policie, který vedl nebo vede 

1. trestní řízení14>, nebo 

2. pátrání15>, 

v jehož rámci mají být nebo byly provedeny identifikační úkony, 

g) znaleckým pracovištěm 

1. odbor kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství policie (dále jen 
„odbor kriminalistické techniky a expertiz"), 

2. Kriminalistický ústav Praha (dále jen „kriminalistický ústav"), 

h) specialistou 

příslušník policie oprávněný provést identifikační úkon, a to 

1. kriminalistický znalec v oboru kriminalistika odvětví daktyloskopie, genetiky, 
biologie, antropologie, nebo fotografie pouze v případě provádění 

identifikačního úkonu v rámci jeho odvětví16>, 

2. kriminalistický technik 17
) zařazený v pracovišti kriminalistické techniky 

územního odboru krajského ředitelství policie, městského nebo obvodního 
ředitelství policie, odboru kriminalistické techniky a expertiz nebo 
kriminalistickém ústavu, 

3. kriminalistický technik zařazený v pracovišti neuvedeném v bodu 2, v jehož 
náplni služební činnosti je výkon odborných kriminalistickotechnických 
činností18>, nebo 

4. příslušník policie, který splnil podmínky Rro vydání osvědčení k výkonu 
vybraných kriminalistickotechnických úkonů 9

> - identifikačních úkonů, 

i) pracovištěm pověřeným prověřováním údajů 

1 . krajské ředitelství policie, 

12) 

13) 

2. městské a obvodní ředitelství policie, 

14
> Pokyn policejního prezidenta č. 103/2013, o plnění některých úkolů policejních orgánů 

Policie české republiky v trestním řízení. 
15

> Závazný pokyn policejního prezidenta č. 135/201 O, o pátrání. 
16l Čl. 2 písm. b) závazného pokynu policejního prezidenta č. 145/2010, o odborné 

způsobilosti k vykonávání znalecké a kriminalistickotechnické činnosti a o změně 
závazného pokynu policejního prezidenta č. 84/2004, kterým se mění některé interní 
akty řízení (závazného pokynu o odborné způsobilosti). 

17l Čl. 2 písm. f) závazného pokynu policejního prezidenta č. 145/201 O. 
18

) Nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních 
sborech. 

19l Čl. 47 závazného pokynu policejního prezidenta č. 145/2010. 
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j) 

k) 

I) 

20) 

3. útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a 
vyšetřování, 

4. útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a 
vyšetřování, 

5. Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, 

6. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie 
a vyšetřování, 

7. Ředitelství služby cizinecké policie, 

8. úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České 
republiky (dále jen „úřad služby kriminální policie a vyšetřování"), 

které prověřují potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů zájmových osob; 
úkoly pracoviště pověřeného prověřováním údajů plní pracovník určený interním 
aktem řízení ředitele pracoviště pověřeného prověřováním údajů, 

1.-

1.-
1.1. 
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členský stát Evropské unie a přidružený stát Evropského sdružení volného 
obchodu postupující podle právních předpisů Evropské unie22>. 

ČÁST DRUHÁ 
PROVÁDĚNÍ IDENTIFIKAČNÍCH ÚKONŮ U ZÁJMOVÝCH OSOB 

Čl. 3 
Podmínky pro provedení identifikačních úkonů 

u zájmových osob 

(1) V případě 

a) prověřovaného může příslušný útvar k objasnění a prověření skutečností 
důvodně nasvědčujících tomu, že byl v konkrétním případě spáchán trestný čin, 
vyžádat provedení identifikačního úkonu 
odběr biologického materiálu je oprávněn vyžádat tehdy, pokud byly v daném 
případě v souvislosti s trestním řízením zajištěny kriminalistické stopy druhu 
odpovídajícího vyžadovanému identifikačnímu úkonu, 

b) obviněného, podezřelého, odsouzeného, osoby, jíž bylo uloženo ochranné 
léčení, a osoby s omezenou svéprávností příslušný útvar vyžádá pro účely 
předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání 
trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku 
nebo vnitřní bezpečnosti23) provedení všech identifikačních úkonů, 

c) osoby neznámé totožnosti může příslušný útvar za účelem zjištění její totožnosti 
vyžádat provedení jakýchkoliv identifikačních úkonů, 

d) eliminační osoby může příslušný útvar vyžádat provedení identifikačních úkonů 
v rozsahu: 

21 l Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000, o zřízení systému „Eurodac" pro porovnání otisků 
prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské dohody. 

22l Rozhodnutí Rady 2008/615/SW, o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji 
proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. 
Rozhodnutí Rady 2008/616/SW, o provádění rozhodnutí 2008/615/SW o posílení 
přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. 

23l § 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. 
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1. odběr biologického materiálu domácí 
osobě za účelem porovnání a vyloučení biologických 
stop, které nevznikly v souvislosti s trestným činem , 

2. odběr biologického materiálu osobě biologicky příbuzné za účelem 
identifikace hledané nebo pohřešované osoby, 

3. jakýkoliv identifikační úkon, jehož provedením budou zjištěny údaje, které lze 
porovnat se zajištěnými stopami, v případě účastníka plošného screeningu, 

e) mrtvoly neznámé totožnosti může příslušný útvar za účelem zjištění její totožnosti 
vyžádat jakýkoliv identifikační úkon, 

f) osoby se zneužitou identitou příslušný útvar v žádá v souladu s uděleným 
souhlasem se zpracováním osobních údajů 

vyžádá provedení případných dalších 
identifikačních úkonů, k jejichž provedení dala osoba se zneužitou identitou také 
souhlas; příslušný útvar může provedení identifikačních úkonů odmítnout, jestliže 
to nepovažuje za účelné, anebo z důvodu nedostatečné kapacity příslušného 
znaleckého pracoviště. 

(2) Provedení identifikačních úkonů podle odstavce 1 je možné 

a) u osoby biologicky příbuzné po předchozím udělení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k tomuto pokynu a který se 
založí do příslušného pátracího svazku, 

b) u účastníka plošného screeningu po předchozím udělení souhlasu se 
zpracováním osobních údajů, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto 
pokynu a který se založí do příslušného trestního spisu, 

c) u osoby se zneužitou identitou po předchozím udělení souhlasu se zpracováním 
osobních údajů, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto pokynu. 

Jeden výtisk souhlasu se zpracováním osobních údajů předá příslušný útvar 
k dalšímu využití zájmové osobě, která souhlas udělila. Formuláře souhlasů se 
zpracováním osobních údajů jsou přístupné v informačním systému ETŘ25l. 

(3) Je-li osobou podle odstavce 2 osoba, která v době udělování souhlasu se 
zpracováním osobních údajů nedovršila patnáctý rok věku, uděluje souhlas 
s provedením identifikačního úkonu a se zpracováním osobních údajů podle 
odstavce 2 její zákonný zástupce26l. 

(4) V případech stanovených právními předpisy27) příslušný útvar před 
provedením identifikačních úkonů zájmovou osobu poučí o povinnosti strpět 
provedení identifikačních úkonů s upozorněním na následky nevyhovění. 

(5) V případě osoby se zneužitou identitou příslušný útvar sepíše před 
provedením identifikačních úkonů úřední záznam o skutečnostech, 

24l § 158 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 141/1961 Sb. 
25l Rozkaz policejního prezidenta č. 125/2008, kterým se upravuje celoplošný zkušební 

provoz informačního systému ETŘ. 
25l § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
27l § 63 odst. 5 a § 65 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. 

§ 114 zákona č. 141/1961 Sb. 
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a) kterými osoba se zneužitou identitou odůvodňuje svou potřebu podrobit se 
identifikačním úkonům, a 

b) které policie o zneužití totožnosti získala vlastní činností nebo které jí byly 
poskytnuty zahraničním orgánem. 

(6) Provedení identifikačních úkonů je možné u osoby se zneužitou identitou 
na základě její žádosti opakovat, pokud znovu udělila souhlas se zpracováním 
osobních údajů a pokud 

a) od předchozího provedení identifikačních úkonů uplynuly nejméně 3 roky, nebo 

b) 

jestliže opakované provedení identifikačních úkonů příslušný útvar vyhodnotí jako 
účelné. 

(7) Příslušný útvar je oprávněn opakované provedení identifikačních úkonů 
u osoby se zneužitou identitou odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity 
znaleckého pracoviště, přestože byly splněny podmínky stanovené v odstavci 6. 

(8) V případě, že je v záznamu vedeném v Schengenském informačním 
systému uvedena identita náležející osobě, jejíž identita byla zneužita osobou 
hledanou v rámci schengenského prostoru, má osoba, jejíž identita byla patrně 
zneužita, právo požádat policii o ověření své totožnosti v Schengenském 
informačním systému. K ověření totožnosti osoby v Schengenském informačním 
systému je třeba, aby osoba, jejíž totožnost byla patrně zneužita, udělila souhlas 
s ověřením totožnosti osoby v Schengenském informačním systému, jehož vzor je 
uveden v příloze č. 4 k tomuto pokynu a jehož formulář je dostupný v informačním 
systému ETŘ. 

(9) Při vyžadování provedení identifikačního úkonu k ověření totožnosti podle 
odstavce 8 se postupuje podle čl. 4 odst. 1 až 3 a 5; údaje osoby, jejíž totožnost byla 
patrně zneužita, které byly získány v souvislosti s provedenými identifikačními úkony, 
policie nevkládá do žádné z forem zpracování osobních údajů podle čl. 1 O odst. 1. 

(1 O) Při zprostředkování ověření totožnosti podle odstavce 8 postupuje útvar 
nebo organizační článek policie, který věc vyřizuje, a odbor mezinárodní policejní 
spolupráce Policejního prezidia české republiky (dále jen „odbor mezinárodní 
policejní spolupráce") podle interních aktů řízení28). Podání týkající se ověření 

28
) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 76/2007, o činnosti národní centrály SIRENE 

odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia České republiky. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 72/2009, o právním styku s cizinou a o trestním 
řízení za účasti cizinců. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 78/2009, o činnosti národní ústředny Interpolu. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 126/201 O, o výměně operativních a jiných 
informací s donucovacími orgány členských států Evropské unie. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 183/2011, o spolupráci s Evropským policejním 
úřadem. 
Část jedenáctá a dvanáctá závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008, 
kterým se stanoví některé bližší podmínky a postupy pro zpracování osobních údajů 
(o ochraně osobních údajů). 
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totožnosti v Schengenském informačním systému vyřizuje oddělení správy a kontroly 
osobních údajů Policejního prezidia české republiky. 

(11) Pokud má být identifikační úkon proveden na základě dožádání 
z ciziny29

), příslušný útvar prověří v informačních systémech policie30
), zda osoba, 

u níž má být identifikační úkon proveden, je současně obviněným, podezřelým nebo 
odsouzeným, u něhož identifikační úkon dosud nebyl proveden, ačkoliv proveden být 
měl. V kladném případě vyžádá provedení všech identifikačních úkonů a osoba se 
považuje za zájmovou osobu, jejíž osobní údaje získané v souvislosti 
s identifikačními úkony se zpracovávají v příslušných formách zpracování osobních 
údajů uvedených v čl. 1 O odst. 1. 

Čl. 4 
Vyžadování a provedení identifikačních úkonů u zájmových osob 

(1) Identifikační úkony provádí specialista. 

(2) Odběr biologického materiálu zájmové osobě pomocí standardní odběrové 
soupravy nebo sejmutí daktyloskopických otisků domácí osobě může provést i jiný 
příslušník policie než specialista v souladu s interním aktem řízení1 >. 

(3) O provedení identifikačních úkonů žádá příslušný útvar příslušného 
specialistu písemnou žádostí o provedení identifikačních úkonů, jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 5 k tomuto pokynu a jejíž formulář je dostupný v informačním systému 
ETŘ; to neplatí, má-li být zajištěn biologický materiál mrtvoly neznámé totožnosti. 

(4) Příslušný útvar je povinen prostřednictvím příslušného specialisty zajistit 
vložení údajů o provedení identifikačního úkonu, který vyžádal u 

a) prověřovaného v souvislosti s úmyslným trestným činem, 

b) obviněného, 

c) podezřelého, 

d) odsouzeného, 

e) osoby, jíž bylo uloženo ochranné léčení, 

f) osoby s omezenou svéprávností, 

g) osoby neznámé totožnosti, 

h) osoby biologicky příbuzné, 

i) mrtvoly neznámé totožnosti, 

29l § 47 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. 
30l Např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 8/2005, kterým se upravuje postup při 

provozování informačních systémů „Deník trestních spisů" a „Stíhané, podezřelé a 
prověřované osoby", závazný pokyn policejního prezidenta č. 90/2003, kterým se 
upravuje postup při provozování informačních systémů „Neukončené přípravné řízení 
o známých pachatelích" a „Zájmové osoby policie", závazný pokyn policejního 
prezidenta č. 136/2006, kterým se upravuje postup při hlášení událostí a provozování 
informačního systému „UDÁLOST", závazný pokyn policejního prezidenta č. 7212007, 
o informačním systému KSU, závazný pokyn policejního prezidenta č. 55/2013, 
o některých pátracích informačních systémech. 
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(5) Žádost o provedení identifikačních úkonů doplněnou o informaci o tom, zda 
se osoba podrobila provedení identifikačních úkonů, specialista vrátí příslušnému 
útvaru, který provedení identifikačních úkonů vyžádal. 

(6) Žádost o provedení identifikačních úkonů založí příslušný útvar po 
provedení identifikačních úkonů do příslušného trestního spisu nebo pátracího 
svazku. V případě osoby se zneužitou identitou příslušný útvar po provedení 
identifikačních úkonů předá žádost o provedení identifikačních úkonů, úřední záznam 
sepsaný podle čl. 3 odst. 5 a souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 3 odst. 2 
písm. c)) správci zpracování osobních údajů zájmových osob (čl. 11 odst. 1 písm. a) 
bod 1). 

(7) Pokud byly identifikační úkony v případě zájmové osoby uvedené 
v odstavci 4 provedeny zahraničním orgánem, zajistí příslušný útvar prostřednictvím 
příslušného specialisty vložení údajů o provedeném identifikačním úkonu do systému 
FODAGEN a podle toho, jaké údaje byly v souvislosti s identifikačním úkonem 
získány, do dalších forem zpracování osobních údajů zájmových osob uvedených 
v čl. 1 O odst. 1 

(8) Nebyl-li identifikační úkon u zájmové osoby uvedené v odstavci 4 proveden 
na základě žádosti o provedení identifikačních úkonů (zajištění biologického 
materiálu mrtvoly neznámé totožnosti, identifikační úkon byl proveden v zahraničí), 
poskytne příslušný útvar, pro něhož byl identifikační úkon proveden, příslušnému 
specialistovi všechny údaje nezbytné pro vložení záznamu do systému FODAGEN a 
dalších údajů, které byly identifikačním úkonem získány, do příslušných forem 
zpracování osobních údajů zájmových osob uvedených v čl. 1 O odst. 1. 

Čl. 5 
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31
> Tiskopis MV č. skl. 501. 

32
> Tiskopis MV č. skl. 500. 
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Čl. 6 
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33
> Čl. 23 odst. 3 písm. b) závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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Čl. 7 
Odběr biologického materiálu zájmové osoby 

(1) Specialista po obdržení žádosti o provedení identifikačních úkonů, jejíž 
součástí je požadavek na odběr biologického materiálu, biologický materiál zájmové 
osobě odebere, pokud v systému FODAGEN zjistí, že profil DNA zájmové osoby 

a) není vložen do systémů databáze DNA, 

b) již je vložen do systémů databáze DNA, ale existuje důvodné podezření, že 
zájmová osoba zneužívá totožnost jiné osoby nebo využívá smyšlenou totožnost. 

(2) Biologický materiál specialista odebere zájmové osobě pomocí standardní 
odběrové soupravy. Číslo standardní odběrové soupravy je jedinečné a specialista je 
vloží do systému FODAGEN. 

(3) Příslušný útvar, který provedení identifikačních úkonů vyžádal, nebo na 
základě jeho požadavku specialista prokazatelně odešle nebo předá odebraný 
biologický materiál ve standardní odběrové soupravě s údaji vyplněnými na obalu 

a) kriminalistickému ústavu, pokud nejsou současně zasílány biologické stopy, nebo 
mu nebyly zaslány v minulosti, 

b) příslušnému znaleckému pracovišti, pokud jsou současně zasílány biologické 
stopy, nebo pokud byly tyto stopy znaleckému pracovišti zaslány v minulosti; 
v tomto případě se přiloží dožádání. 

(4) Příslušný útvar zašle znaleckému pracovišti ke znaleckému zkoumání 
pouze 5 biologických stop, které mají vzhledem k ostatním zajištěným stopám a 
okolnostem trestního řízení důkazní význam. Případné další biologické stopy 
předloží, až pokud je výsledek předchozího znaleckého zkoumání negativní. 
V ojedinělých případech povolí zaslání většího počtu biologických stop ke 
znaleckému zkoumání vedoucí odboru kriminalistické techniky a expertiz, nebo 
vedoucí oddělení genetiky kriminalistického ústavu. 

(5) Zajištěný biologický materiál mrtvoly neznámé totožnosti příslušný útvar, 
který provedení identifikačních úkonů vyžádal, nebo na základě jeho požadavku 
specialista prokazatelně odešle nebo předá příslušnému znaleckému pracovišti 
společně s dožádáním. 
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(6) Informaci o odeslání nebo předání biologického materiálu znaleckému 
pracovišti podle odstavce 3 nebo 5 vloží specialista do systému FODAGEN. 

(7) Jestliže znalecké pracoviště po obdržení biologického materiálu dotazem 
do systému FODAGEN zjistí, že k němu nejsou v systému FODAGEN vloženy osobní 
údaje zájmové osoby, ačkoliv do něj podle čl. 4 odst. 4 vloženy být mají, vrátí jej 
pracovišti, od kterého jej obdrželo, s žádostí, aby zajistilo vložení údajů o provedeném 
identifikačním úkonu do systému FODAGEN. 

(8) Informaci o ukončení, výsledku zpracování a případném vyřazení 
biologického materiálu zaznamenává znalecké pracoviště do systému FODAGEN. 

(9) Po stanovení profilu DNA znalecké pracoviště profil DNA porovná s dalšími 
profily DNA podle pravidel stanovených v čl. 58 a 59. 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

(1 O) Postup při odběru biologického materiálu upravuje interní akt řízení 1 ). 

ČÁST TŘETÍ 

Čl. 8 
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41) 
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43) 
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Čl. 9 
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ČÁST ČTVRTÁ 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZÍSKANÝCH V SOUVISLOSTI S IDENTIFIKAČNÍMI ÚKONY 

Čl. 10 
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Formy zpracování osobních údajů zájmových osob, mezinárodně zájmových 
osob a zájmových cizinců získaných v souvislosti s identifikačními úkony 

(1) Osobní údaje zájmových osob a mezinárodně zájmových osob získané 
v souvislosti s identifikačními úkony se zpracovávají za podmínek stanovených 
právními předpisy a interním aktem řízení44) 

a) v systému FODAGEN, 

b) 

c) 

d) v systémech databáze DNA, 

e) 

f) 

g) na obalech standardních odběrových souprav. 

b) 

2. 

3. 

Čl. 11 
Subjekty zpracování osobních údajů 

získaných v souvislosti s identifikačními úkony 

(1) Subjektem45
) zpracování osobních údajů je 

a) správce, kterým je 

1. úřad služby kriminální policie a vyšetřování v případě zpracování osobních 
údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob ve formách 
zpracování osobních údajů uvedených v čl. 1 O odst. 1, 

44l Hlava desátá zákona č. 273/2008 Sb. 
Zákon č. 101 /2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008. 

45l Část druhá závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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2. 

b) zpracovatel, kterým je 

1. pořizovatelské pracoviště, 

2. vkladatelské pracoviště, 

3. provozovatel, 

4. kriminalistický ústav, 

5. pracoviště pověřené prověřováním údajů, 

6. odbor mezinárodní policejní spolupráce, 

c) zhotovitel46>, kterým je v rámci 

1. systému FODAGEN společnost VUMS Legend Praha, 

2. 

3. 
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4. informačního systému CODIS (dále jen „systém CODIS") Federální úřad pro 
vyšetřování Spojených států amerických, 

5. informačního systému INFO DNA (dále jen „systém INFO DNA") společnost 
VUMS Legend Praha, 

6. informačního systému SHODA (dále jen „systém SHODA") podnikající 
fyzická osoba uvedená ve smlouvě; 

zhotovitelům nejsou zpřístupňovány osobní údaje, 

d) příjemce. 

Čl. 12 
Správci 

(1) Správce plní povinnosti při zpracování osobních údajů podle interního aktu 
řízení47) a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

(2) Správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob dále odpovídá zejména za 

a) komplexní řízení zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob včetně shromažďování a vyhodnocování podnětů ke změnám 
ve zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob, 

45
> Čl. 1 písm. a) bod 39 a 40 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007, 

o terminologii v oblasti informačních systémů. 
47

> Závazný pokyn policejního prezidenta č. 215/2008. 
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b) metodické řízení pořizovatelských pracovišť a pracovišť pověřených 

prověřováním údajů, 

c) 

d) prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů zájmové osoby na 
základě žádosti pracoviště pověřeného prověřováním údajů, jestliže ji není 
schopno v konkrétním případě pro složitost věci prověřit pracoviště pověřené 

prověřováním údajů, 

e) rozhodování o návrhu pracoviště pověřeného prověřováním údajů na likvidaci 
osobních údajů zájmové osoby, 

f) vydání pokynu pracovišti pověřenému prověřováním údajů k opravě chybně 
zapsaných osobních údajů v systému FODAGEN, 

g) zpracovávání podkladů nezbytných pro vyřízení žádosti podle právního 
předpisu49), 

h) zajištění provedení potřebných změn v informačních systémech policie, jichž je 
správcem, a za vyrozumění správců dalších informačních systémů policie, je-li to 
vzhledem k jejich účelu a obsahu vhodné, v případě, kdy 

1. byl pracovištěm pověřeným prověřováním údajů informován o zjištění 
totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo mrtvoly neznámé totožnosti, 

2. na základě informace, že porovnáním daktyloskopických otisků nebo profilů 
DNA bylo zjištěno, že shodné daktyloskopické otisky nebo profily DNA jsou 
v systému FODAGEN přiřazeny různým osobám, rozhodl, které z uvedených 
osob shodné daktyloskopické otisky či profily DNA skutečně náleží, 

3. je na základě informace získané při plnění úkolů policie zjištěna jiná identita 
osoby (např. osoba využívala totožnost jiné osoby), 

i) uchovávání souhlasu se zpracováním osobních údajů osoby se zneužitou 
identitou, úředního záznamu sepsaného v souvislosti s tím příslušným útvarem a 
žádosti o provedení identifikačních úkonů po dobu zpracování osobních údajů 
osoby se zneužitou identitou, 

j) zaznamenání vyřešení zjištěné shody 2 záznamů o identifikačních úkonech 
v systému FODAGEN v případě, že záznamy patří různým zápisům osob; shoda 
záznamů může být stanovena na základě daktyloskopických otisků, profilů DNA 
či jinak. 

(3) Správce zpracování osobních údajů zájmových osob při plnění svých úkolů 
využívá informační systémy policie, v nichž jsou zpracovávány údaje důležité pro 
prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů30). 

48) 

49l § 83 odst. 1 a 2 zákona č. 273/2008 Sb. 
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Čl. 13 
Pořizovatelská pracoviště 

(1) Pořizovatelským pracovištěm je 
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a) příslušný útvar, který provedení identifikačních úkonů vyžádal, v případě 
osobních údajů zájmových osob, 

b) odbor mezinárodní policejní spolupráce v případě osobních údajů mezinárodně 
zájmových osob, 

c) 

d) organizační článek policie, v němž je zařazen specialista provádějící identifikační 
úkony u zájmových osob. 

(2) Pořizovatelské pracoviště plní povinnosti při zpracování osobních údajů 
podle interního aktu řízení50l a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

(3) Příslušný útvar jako pořizovatelské pracoviště dále odpovídá zejména za 

a) vyžadování provedení identifikačních úkonů podle části druhé, 

b) ověření správnosti osobních údajů zájmové osoby, u níž žádá provedení 
identifikačních úkonů, podle okolností v evidenci obyvatel, případně 
v informačním systému cizinců a jejich správné a úplné uvedení do žádosti 
o provedení identifikačních úkonů; správnost osobních údajů eliminačních osob 
příslušný útvar ověří v základním registru obyvatel a v tomto případě neblokuje 
zpřístupnění záznamu o provozních údajích ze základního registru obyvatel 
podle právního předpisu51 l, 

c) zajištění souhlasu eliminační osoby či osoby se zneužitou identitou se 
zpracováním osobních údajů, 

d) poučení zájmové osoby podle čl. 3 odst. 4. 

50l Čl. 7 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
51 l § 60 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 
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c) 

Čl. 14 
Vkladatelská pracoviště 

(1) Vkladatelským pracovištěm je 

a) pracoviště, v němž je služebně zařazen specialista, v případě 

1. vkládání osobních údajů zájmové osoby, jejíž osobní údaje mají být podle 
čl. 4 odst. 4 vloženy do systému FODAGEN, do systému FODAGEN 
v rozsahu uvedeném v žádosti o provedení identifikačních úkonů příslušného 
útvaru nebo v rozsahu poskytnutém příslušným útvarem podle čl. 4 odst. 8, 

2. 

3. 

4. 

5. vyplnění údajů na obalu standardní odběrové soupravy dle údajů uvedených 
v žádosti o provedení identifikačních údajů, 

6. vložení čísla standardní odběrové soupravy do systému FODAGEN, 

b) odbor mezinárodní policejní spolupráce v případě vkládání osobních údajů 
mezinárodně zájmové osoby, 
do systému FODAGEN v rozsahu osobních údajů získaných od zahraničního 
orgánu, 

c) kriminalistický ústav v případě vkládání 

52) 

53) 

1. 

2. údajů vztahujících se k analýze DNA zájmových osob do systémů databáze 
DNA, 

3. údajů o průběhu zpracování biologického 
materiálu zájmové osoby do systému FODAGEN, 

4. 

5. osobních údajů mezinárodně zájmových osob v rozsahu, v jakém mu byly 
předány odborem mezinárodní policejní spolupráce, do příslušných forem 
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zpracování osobních údajů uvedených v čl. 1 O odst. 1 s výjimkou systému 
FODAGEN 

d) odbor kriminalistické techniky a expertiz v případě vkládání 

1. údajů vztahujících se k analýze DNA do systémů databáze DNA, 

2. údajů o průběhu zpracování biologického 
materiálu zájmové osoby do systému FODAGEN, 

e) 

f) pracoviště pověřené prověřováním údajů v případě 

1. proverovarn potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
zpracovávaných v systému FODAGEN, 

2. vkládání údajů o zjištěné totožnosti osoby neznámé totožnosti a mrtvoly 
neznámé totožnosti a pravé totožnosti zájmové osoby do systému 
FODAGEN, 

g) správce zpracování osobních údajů zájmových osob v případě vkládání údajů o 

1. prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů v systému 
FODAGEN, 

2. určení osobních údajů zpracovávaných v systému FODAGEN k likvidaci. 

(2) Vkladatelské pracoviště plní povinnosti při zpracování osobních údajů 
podle interního aktu řízení50l a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

(3) Vkladatelské pracoviště uvedené v odstavci 1 písm. a) a c) dále odpovídá 
za vkládání věcně správných a úplných údajů bez zbytečného odkladu poté, co je 
získá. 

( 1) Provozovatelem 

a) systému FODAGEN, 

b) systémů databáze DNA 
ústav, 

c) 

Čl. 15 
Provozovatelé 

je odbor informatiky, 

je kriminalistický 
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Úkoly provozovatele plní administrátor určený interním aktem řízení vedoucího 
pracovníka54

> provozovatele. 

(2) Provozovatel plní povinnosti při zpracování osobních údajů podle interního 
aktu řízení50> a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

(3) Provozovatel uvedený 

a) v odstavci 1 písm. a) dále odpovídá za 

1. zajištění funkčnosti a bezpečnosti systému FODAGEN, 
podle pokynů příslušného správce zpracování osobních 

údajů, 

2. 

3. 

4. plnění úkolů uvedených v bezpečnostní a rovozní dokumentaci k systému 
FODAGEN 

5. 

b) v odstavci 1 písm. b) dále odpovídá za 

c) 

1. zajištění funkčnosti a bezpečnosti systémů databáze DNA podle pokynů 
správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob, 

2. údržbu a provozuschopnost pracovních stanic určených k práci se 
systémy databáze DNA, 

3. plnění úkolů uvedených v bezpečnostní a provozní dokumentaci k systémům 
databáze DNA, 

4. informování ostatních členských států o nefunkčnosti systému CODIS, 

Čl. 16 
Kriminalistický ústav 

(1) Kriminalistický ústav plní povinnosti při zpracování osobních údajů podle 
interního aktu řízení50> a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

54l Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá 
ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů. 
§ 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 
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(2) Kriminalistický ústav kromě povinností, které plní jako vkladatelské 
pracoviště a provozovatel, dále odpovídá za 

a) zajištění hromadné likvidace osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob, u nichž se neprověřuje potřebnost dalšího zpracovávání 
osobních údajů, po uplynutí uschovací lhůty osobních údajů a osobních údajů 
zájmových cizinců na základě seznamu zaslaného příslušným správcem 
zpracování osobních údajů, 

b) likvidaci osobních údajů zájmových osob a zájmových cizinců v jednotlivých 
případech dle pokynů příslušného správce zpracování osobních údajů s výjimkou 
osobních údajů zpracovávaných v systému FODAGEN a za 
vyrozumění příslušného správce zpracování osobních údajů o datu provedení 
takové likvidace osobních údajů, 

c) vkládání osobních údajů mezinárodně zájmových osob do příslušných forem 
zpracování osobních údajů (čl. 10 odst. 1) s výjimkou systému FODAGEN I 

na základě žádosti odboru mezinárodní policejní spolupráce, 

d) zajištění úprav a rozvoje informačních systémů policie, v nichž jsou 
zpracovávány osobní údaje zájmových osob, mezinárodně zájmových osob a 
zájmových cizinců získané v souvislosti s identifikačními úkony, ve spolupráci 
s jejich zhotoviteli dle pokynů příslušného správce zpracování osobních údajů, 

e) získání souhlasu správce zpracování osobních údajů zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob před pořízením nebo zahájením vývoje nového 
informačního systému či podsystému již provozovaného informačního systému 
určeného ke zpracování osobních údajů zájmových osob nebo mezinárodně 
zájmových osob získaných v souvislosti s identifikačními úkony a za tímto 
účelem předkládá správci zpracování osobních údajů zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob písemnou zprávu obsahující informace nezbytné 
pro posouzení věci55), 

f) metodické řízení vkladatelských pracovišť, 

g) předávání osobních údajů získaných v souvislosti s identifikačními úkony56
). 

Čl. 17 
Pracoviště pověřené prověřováním údajů 

(1) Pracoviště pověřené prověřováním údajů plní povinnosti při zpracování 
osobních údajů podle interního aktu řízení50) a při zpracování dalších údajů postupuje 
přiměřeně. 

(2) Pracoviště pověřené prověřováním údajů dále zejména 

a) v systému FODAGEN generuje přehledy zájmových osob, u nichž má prověřit 
potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů, 

b) prověřuje potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů zájmové osoby, 

c) doplňuje do systému FODAGEN zjištěnou totožnost osoby v případě, že v době 
provedení identifikačního úkonu nebyla policii známa, informuje o tom správce 

55l Příloha č. 5 k závaznému pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
56l § 78 a 80 zákona č. 273/2008 Sb. 
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zpracování osobních údajů zájmových osob za účelem provedení případných 
změn v jiných informačních systémech policie, 

d) opravuje chybně zapsané osobní údaje v systému FODAGEN; týká-li se 
provedená změna jména, příjmení nebo data narození zájmové osoby, 

, informuje o této skutečnosti odbor 
mezinárodní policejní spolupráce za účelem případného vyrozumění členského 
státu, kterému byly osobní údaje poskytnuty; to neplatí, byla-li oprava údajů 
v systému FODAGEN provedena do 24 hodin od vložení chybného údaje, 

e) při prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů zájmových 
osob 

1. využívá informační systémy policie, v nichž jsou zpracovávány údaje důležité 
pro prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů30), 

2. je povinno se řídit přehledem rozhodnutí pro potřeby prověřování potřebnosti 
dalšího zpracovavarn osobních údajů prověřovaných v souvislosti 
s úmyslným trestným činem, obviněných a podezřelých (dále jen „přehled 
rozhodnutí"), který je uveden v příloze č. 6 k tomuto pokynu. 

Čl. 18 
Odbor mezinárodní policejní spolupráce 

(1) Odbor mezinárodní policejní spolupráce plní povinnosti při zpracovarn 
osobních údajů podle interního aktu řízení50) a při zpracování dalších údajů postupuje 
přiměřeně. 

(2) Odbor mezinárodní policejní spolupráce dále odpovídá za 

a) předávání osobních a dalších údajů s členskými státy v případě zjištění 
nebo 

shodného profilu DNA včetně evidování žádostí o poskytnutí osobních a dalších 
údajů zasílaných členskými státy a adresovaných členským státům a 
vyrozumívání o poskytnutí nesprávných osobních údajů, 

b) zprostředkování porovnání a výměny osobních a dalších údajů získaných 
v souvislosti s identifikačními úkony mezi příslušným útvarem a příslušnými 
zahraničními orgány včetně evidování žádostí o poskytnutí osobních údajů 
zasílaných zahraničními orgány a adresovaných zahraničním orgánům. 

Čl. 19 
Příjemci 

(1) Příjemcem údajů zpracovávaných 

a) v systému FODAGEN je pracovník 

1. správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob, 

2. pořizovatelského pracoviště, 

3. vkladatelského pracoviště, 

4. provozovatele, 

5. kriminalistického ústavu, 
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b) 

c) 

d) 

6. pracoviště pověřeného prověřováním údajů, 

7. odboru mezinárodní policejní spolupráce plnící jeho povinnosti při zpracování 
osobních údajů podle tohoto pokynu, 

8. útvaru či organizačního článku policie, který systém FODAGEN potřebuje 
v souladu s jeho účelem pro plnění svých služebních či pracovních úkolů, 

e) v systému CODIS je pracovník 

1. vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru 
kriminalistika odvětví genetika, 

2. provozovatele, 

f) v systému INFO DNA je pracovník 

1. vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru 
kriminalistika odvětví genetika, 

2. provozovatele, 

g) v systému SHODA je pracovník 

1. vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru 
kriminalistika odvětví genetika, 

2. provozovatele. 

(2) Příjemce plní povinnosti při zpracování osobních údajů podle interního aktu 
řízení57) a při zpracování dalších údajů postupuje přiměřeně. 

(3) Příjemce je dále povinen písemně bez zbytečného odkladu upozornit 
příslušného správce zpracování osobních údajů na chybné osobní údaje 

57
> Čl. 8 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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zpracovávané podle čl. 1 O odst. 1, v případě, že se jedná o chybné osobní údaje 
zpracovávané v systému FODAGEN, vyrozumí o tom příslušné pracoviště pověřené 
prověřováním údajů. 

(4) Vedoucí pracovník postupuje při určování příjemců podle interního aktu 
řízení58\ v případě systému FODAGEN je povinen k údajům uvedeným v registrační 
kartě doplnit pracoviště příjemce. 

Čl. 20 
Postup při vkládání osobních údajů mezinárodně zájmových osob 

do systému FODAGEN, a systémů databáze DNA 

(1) Získá-li odbor mezinárodní policejní s olupráce v souvislosti s žádostí 
zahraničního orgánu o porovnání 

DNA. 

(2) Při porovnávání 
dodržuje kriminalistický ústav zásady uvedené v 

ČÁST PÁTÁ 
SYSTÉM FODAGEN 

Čl. 21 

profilů DNA podle odstavce 1 
čl. 58. 

Účel a charakteristika systému FODAGEN 

(1) Systém FODAGEN je celostátní automatizovaný, manuálně aktualizovaný 
informační systém provozovaný policií ve zkušebním provozu. 

(2) Systém FODAGEN je využíván příslušnými útvary při 

a) předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů a 
konání vyšetřování o trestných činech, 

b) pátrání po totožnosti osoby neznámé totožnosti, mrtvoly neznámé totožnosti a 
pátrání po hledané či pohřešované osobě, 

c) zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní 
bezpečnosti. 

(3) Systém FODAGEN slouží 

a) jako jmenná evidence zájmových osob a mezinárodně zájmových osob, k nimž 
policie uchovává 

b) 

58
) Čl. 1 O a 34 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 



ppp č. 250/2013 

c) k poskytování informací o průběhu zpracování 
biologického materiálu, 

Strana 27 

d) k poskytování informací potřebných pro analytickou, řídicí a kontrolní činnost 
služby kriminální policie a vyšetřování a kriminalistickotechnické a znalecké 
služby, 

e) ke zpracovávání statistických přehledů o provedených identifikačních úkonech. 

(4) Systém FODAGEN není určen ke zpracovávání utajovaných informací59>. 

Čl. 22 
Obsah systému FODAGEN 

(1) V systému FODAGEN jsou zpracovávány osobní údaje zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob, k nimž policie zpracovává 

profil DNA. 

(2) Systém FODAGEN se skládá z evidence 

a) osob, 

b) identifikačních úkonů. 

(3) V evidenci osob systému FODAGEN jsou zpracovávány osobní údaje 

a) těchto zájmových osob: 

1. prověřovaných v souvislosti s úmyslným trestným činem, 

2. obviněných, 

3. podezřelých, 

4. odsouzených, 

5. osob, jimž bylo uloženo ochranné léčení, 

6. osob s omezenou svéprávností, 

7. osob neznámé totožnosti, 

8. osob biologicky příbuzných, 

9. mrtvol neznámé totožnosti, 

1 O. osob se zneužitou identitou, 

b) mezinárodně zájmových osob. 

(4) K osobám neznámé totožnosti a k mrtvolám neznámé totožnosti jsou 
zpracovávány v systému FODAGEN osobní údaje od zjištění totožnosti, do té doby 
jsou k nim v systému FODAGEN zpracovávány pouze anonymní údaje. K ostatním 
osobám jsou zpracovávány osobní údaje od provedení identifikačních úkonů. 

(5) V evidenci osob systému FODAGEN jsou zpracovávány údaje zájmové 
osoby, u níž byly provedeny identifikační úkony, v rozsahu: 

a) informace, zda je osoba zájmovou osobou a jaké má postavení podle odstavce 3 
písm. a), nebo mezinárodně zájmovou osobou, 

59l § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 
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b) jméno, příjmení, rodné příjmení a všechna další známá jména a příjmení, 

c) pohlaví, 

d) datum narození, 

e) koncovka rodného čísla, bylo-li rodné číslo zájmové osobě přiděleno, 

f) země narození, 

g) státní příslušnost, 

h) adresa místa trvalého pobytu, 

i) druh a číslo průkazu totožnosti, 

j) přezdívka (s výjimkou osob biologicky příbuzných a osob se zneužitou identitou). 

(6) Údaje uvedené v odstavci 5 písm. h) až j) se v systému FODAGEN 
zpracovávají, pokud jsou policii známy. K osobě neznámé totožnosti nebo mrtvole 
neznámé totožnosti se údaje uvedené v odstavci 5 písm. b) až j) do systému 
FODAGEN nevkládají. 

(7) Systém FODAGEN obsahuje dále informace související s prověřováním 
potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů a s určováním údajů k likvidaci. 

(8) Zdrojem údajů uvedených v odstavci 5 je žádost o provedení 
identifikačních úkonů příslušného útvaru nebo údaje poskytnuté příslušným útvarem 
podle čl. 4 odst. 8. 

(9) V evidenci identifikačních úkonů systému FODAGEN jsou k zájmovým 
osobám zpracovávány tyto údaje: 

a) 

b) 

c) 

d) záznam o odebrání biologického materiálu včetně čísla standardní odběrové 
soupravy, 

e) údaje o okolnostech provedení identifikačních úkonů: 

1. účel provedených identifikačních úkonů podle čl. 3 (např. obviněný), 

2. útvar nebo organizační článek policie, který identifikační úkony provedl, 

3. datum provedení identifikačních úkonů. 

(1 O) Údaje uvedené v odstavci 9 písm. a) až d) se v systému FODAGEN 
zpracovávají, pokud byly příslušné identifikační úkony provedeny. 

(11) V případě mezinárodně zájmových osob jsou v systému FODAGEN 
zpracovávány údaje v rozsahu, v jakém byly policii předány či zpřístupněny1°>, 
maximálně však v rozsahu uvedeném v odstavcích 5 a 9. 

Čl. 23 
Aktualizace systému FODAGEN 

(1) Údaje o provedení identifikačního úkonu, 
- a údaje o odeslání či předání daktyloskopické karty či biologického 
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materiálu znaleckému pracovišti do systému FODAGEN vloží specialista na základě 
žádosti o provedení identifikačního úkonu nebo informací poskytnutých podle čl. 4 
odst. 8. 

(2) Příslušné znalecké pracoviště po obdržení 
biologického materiálu zaznamenává v systému FODAGEN údaje o průběhu a 
výsledku jejich zpracování, případně o jejich vyřazení. 

(3) Záznam v systému FODAGEN dále aktualizuje pracoviště pověřené 
prověřováním údajů při 

a) prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů, 

b) doplňování zjištěné totožnosti v případě, že nebyla v době provedení 
identifikačního úkonu policii známa, 

c) opravě chybně zapsaných údajů, 

d) zaznamenávání vyřešení zjištěné shody 2 záznamů o identifikačních úkonech 
v systému FODAGEN v případě, že záznamy patří různým zápisům osob. 

(4) Záznam v systému FODAGEN likviduje v případě, že prověřování 
potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 

a) je prováděno, správce zpracování osobních údajů zájmových osob, 

b) není prováděno, kriminalistický ústav po uplynutí uschovací lhůty osobních údajů. 

(5) Není-li možné vkládání údajů do systému FODAGEN z důvodu jeho 
nefunkčnosti, provede ho příslušné vkladatelské pracoviště neprodleně po obnovení 
jeho provozu. 

Čl. 24 

60) 
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Čl. 25 
Úrovně přístupů do systému FODAGEN 

Přístup k údajům zpracovávaným v systému FODAGEN prostřednictvím 
webové aplikace systému FODAGEN je možný na úrovni 

a) základní (v registrační kartě označena „A"), která umožňuje přístup ke všem 
údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení a je určena pracovníkům 
útvarů či organizačních článků policie, kteří systém FODAGEN potřebují 
v souladu s jeho účelem při plnění svých služebních či pracovních úkolů, 
zejména pracovníkům provozovatele, integrovaných operačních středisek a 
příslušníkům policie plnícím úkoly příslušného útvaru, 

b) vkladatelské základní (v registrační kartě označena „B"), která umožňuje 

c) 

d) 

e) 

1. přístup ke všem údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení, 

2. vkládání údajů do evidence osob a do evidence identifikačních úkonů 
systému FODAGEN, 

a je určena pracovníkům vkladatelských pracovišť uvedených v čl. 14 odst. 1 
písm. a) a b), 
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f) vkladatelské - genetika (v registrační kartě označena „F"), která umožňuje 

1. přístup ke všem údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení, 

2. vkládat do systému FODAGEN údaje o průběhu zpracování biologického 
materiálu 

a je určena pracovníkům vkladatelských pracovišť uvedených v čl. 14 odst. 1 
písm. c) ad) především v oboru kriminalistika odvětví genetika, 

g) vkladatelské - pracoviště pověřené prověřováním údajů (v registrační kartě 
označena „H"), která umožňuje 

1. přístup ke všem údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení, 

2. generovat přehledy zájmových osob, u nichž má pracoviště poverené 
prověřováním údajů prověřit potřebnost dalšího zpracovávání osobních 
údajů, 

3. zaznamenat prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů, 

4. navrhovat správci zpracování osobních údajů likvidaci osobních údajů, 

5. přenechat prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
v případech, kdy ji pro složitost věci není schopno pracoviště pověřené 

prověřováním údajů posoudit samo, správci zpracování osobních údajů 
zájmových osob, 

6. nastavovat uschovací lhůtu osobních údajů, 

7. vkládat zjištěnou totožnost osoby, pokud nebyla v době provedení 
identifikačního úkonu známa, do záznamů vložených do systému FODAGEN 
vkladatelskými pracovišti v jeho působnosti, 

8. opravovat chybně zapsané osobní údaje v záznamech vložených do systému 
FODAGEN vkladatelskými pracovišti v jeho působnosti, 

a je určena pracovníkům pracovišť pověřených prověřováním údajů, 

h) vkladatelské - správce (v registrační kartě označena „I"), která umožňuje 

1. přístup ke všem údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení, 

2. generovat přehledy zájmových osob, u nichž má správce zpracování 
osobních údajů zájmových osob nebo kterékoliv pracoviště poverené 
prověřováním údajů prověřit potřebnost dalšího zpracovávání osobních 
údajů, 

3. zaznamenat prověření potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů, 

4. nastavovat uschovací lhůtu osobních údajů, 

5. vkládat skutečnou totožnost osoby, jestliže správce zpracování osobních 
údajů zájmových osob rozhodl, které z osob, jejichž „ profily DNA se shodují, či profily DNA skutečně 
náleží, 
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6. opravovat ve výjimečných případech chybně vložené osobní údaje vložené 
do systému FODAGEN kterýmkoliv vkladatelským pracovištěm, 

7. rozhodovat o likvidaci osobních údajů zájmových osob zpracovávaných 
v systému FODAGEN na návrh pracoviště pověřeného prověřováním údajů 
nebo i bez něj, 

8. likvidovat osobní údaje zájmových osob zpracovávané v systému 
FODAGEN, 

9. zaznamenávat vyřešení zjištěné shody 2 záznamů o identifikačních úkonech 
v systému FODAGEN v případě, že záznamy patří různým zápisům osob 

a je určena správci zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob, 

i) provozní (v registrační kartě označena „G"), která umožňuje 

1. přístup ke všem údajům zpracovávaným v systému FODAGEN pro čtení, 

2. opravovat číselníky systému FODAGEN a na základě žádosti vkladatelského 
pracoviště, které údaje do systému FODAGEN vložilo, tyto údaje opravovat, 

3. provádět hromadnou likvidaci osobních údajů u zájmových osob, u nichž se 
neprověřuje potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů, po uplynutí 
uschovací lhůty osobních údajů, 

a je určena pracovníkům kriminalistického ústavu. 

Čl. 26 

61
) Čl. 1 písm. a) bod 34 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
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Čl. 27 
Evidence přístupů do systému FODAGEN 

(1) Evidenci přístupů provedených prostřednictvím webové aplikace systému 
FODAGEN, která je součástí systému FODAGEN, vede provozovatel systému 
FODAGEN (odbor informatiky). 

(2) Při vedení a využívání evidence přístupů do systému FODAGEN 
provedených prostřednictvím webové aplikace systému FODAGEN se postupuje 
podle interního aktu řízení62). 

Čl. 28 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 

a likvidace osobních údajů ze systému FODAGEN 

Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání a likvidaci osobních údajů 
zájmových osob a likvidaci osobních údajů mezinárodně zájmových osob ze systému 
FODAGEN upravuje část jedenáctá. 

62) 

63) 

Čl. 29 



PPP č. 250/2013 

64) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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7. 
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ČÁST ŠESTÁ 

Čl. 30 

Čl. 31 
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f) 

g) 

h) 

i) 
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9. 
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Čl. 37 

Čl. 38 

a) 

b) 

c) 
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ČÁST SEDMÁ 

Čl. 43 

Čl. 44 

Čl. 45 

Čl. 46 



ppp č. 250/2013 

(3) -a) 

b) 

(1) 

(2) -
72) 

73) 

Strana 44 

Čl. 47 
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Čl. 51 

ČÁST OSMÁ 

Čl. 52 
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a) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Čl. 53 



ppp č. 250/2013 

Čl. 54 

Čl. 55 

ČÁST DEVÁTÁ 
SYSTÉMY DATABÁZE DNA 

Čl. 56 
Účel a charakteristika systémů databáze DNA 

Strana 47 

(1) Systémy databáze DNA tvoří kriminalistickou identifikační databázi a jedná 
se o 

a) systém CODIS, 

b) systém INFO DNA, 

74) 
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c) systém SHODA. 

(2) Systémy databáze DNA jsou provozovány pro potřeby příslušných útvarů 
při 

a) předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů a 
konání vyšetřování o trestných činech, 

b) pátrání po totožnosti osoby neznámé totožnosti, mrtvoly neznámé totožnosti a 
pátrání po hledané či pohřešované osobě, 

c) zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní 
bezpečnosti. 

(3) Systém CODIS je určen k porovnávání a uchovávání profilů DNA 

a) zájmových osob, 

b) mezinárodně zájmových osob, 

c) 

d) získaných z biologických stop. 

(4) Systém CODIS dále porovnává profily DNA v souladu s právními předpisy 
Evropské unie22

) a čl. 59 až 61. 

(5) Systém INFO DNA je určen k uchovávání informací o laboratorním 
zpracování biologického materiálu, z něhož byl stanoven profil DNA. 

(6) Systém SHODA je určen ke spojování jedinečných kódů (identifikátorů) 
shodných profilů DNA zpracovávaných v systému CODIS. 

(7) Žádný ze systémů databáze DNA není určen ke zpracovávání utajovaných 
informací. 

(8) Systémy databáze DNA mohou být využívány k vědecké činnosti a 
v souvislosti s tím v nich mohou být odděleně zpracovávány anonymizované profily 
DNA získané pro vědecké účely. 

Čl. 57 
Obsah systémů databáze DNA 

(1) V systému CODIS jsou za účelem realizace pravidel pro porovnávání 
profilů DNA (čl. 58 až 61) odděleně zpracovávány profily DNA 

a) těchto zájmových osob: 

1. prověřovaných v souvislosti s úmyslným trestným činem, 

2. obviněných, 

3. podezřelých, 

4. odsouzených, 

5. osob, jimž bylo uloženo ochranné léčení, 

6. osob s omezenou svéprávností, 

7. osob neznámé totožnosti od zjištění totožnosti, 

8. mrtvol neznámé totožnosti od zjištění totožnosti, 
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9. osob biologicky příbuzných, 

1 O. osob se zneužitou identitou, 

b) mezinárodně zájmových osob, 

c) 

d) získané z biologických stop, 

1. které byly zajištěny v souvislosti s trestním řízením a u nichž dosud nebyla 
zjištěna shoda profilu DNA s profilem DNA osoby, jejíž totožnost je policii 
známa (dále jen „profil DNA ze stopy z neobjasněného trestného činu"), 

2. za něž je považován biologický materiál odebraný osobám neznámé 
totožnosti a mrtvolám neznámé totožnosti do doby zjištění totožnosti, 

3. za něž je považován biologický materiál, který téměř jistě patří hledané či 

pohřešované osobě, ale nebyl u ní proveden identifikační úkon, např. profil 
DNA byl získán z jejích osobních věcí (dále jen „profil DNA hledané či 
pohřešované osoby"), 

4. v nichž se mísí profil DNA dvou osob, jejichž totožnost není policii známa, 
nebo profil DNA osoby, jejíž totožnost je policii známa (např. poškozeného), 
s profilem DNA pachatele trestného činu, u něhož dosud nebyla zjištěna 
shoda s profilem DNA osoby, jejíž totožnost je policii známa, (dále jen 
„smíšený profil DNA"); pro policii je v tomto případě zájmový pouze profil 
DNA pachatele trestného činu; 

v souvislosti s uchováváním profilů DNA získaných z biologických stop nejsou 
zpracovávány žádné osobní údaje. 

(2) Ke všem profilům DNA je v systému CODIS veden jedinečný kód 
(identifikátor) vzorku biologického materiálu, z něhož byl profil DNA stanoven. 

(3) Systém CODIS dále obsahuje údaje o automatizovaném porovnání profilů 
DNA s databázemi DNA jiných členských států. 

(4) V systému INFO DNA jsou zpracovávány údaje vztahující se 

a) k dožádání v rozsahu: 

1. číslo jednací, pod nímž je dožádání evidováno znaleckým pracovištěm, 

2. datum přijetí dožádání, 

3. číslo jednací dožádání, 

4. adresa příslušného útvaru, který zaslal dožádání, 

5. datum zaevidování případu v INFO DNA a datum jeho uzavření, 

6. jméno a příjmení pracovníka znaleckého pracoviště, který zodpovídá za 
vyřízení dožádání, 

7. termín, do kdy má být dožádání vyřízeno, 

8. stav vyřízení dožádání znaleckým pracovištěm, 

9. stručný popis případu, v jehož rámci má být provedena analýza DNA, jde-li 
o biologickou stopu, nebo číslo standardní odběrové soupravy, 
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1 O. seznam otázek, které mají být znaleckým pracovištěm na základě 

znaleckého zkoumání zodpovězeny, 

11. seznam nosičů biologických stop či standardních odběrových souprav 
zaslaných společně s dožádáním (dále jen „příloha k dožádání"), 

b) k přílohám k dožádání v rozsahu: 

1. číslo přílohy k dožádání, 

2. označení přílohy k dožádání uvedené příslušným útvarem, 

3. informaci, zda jde o 

3.1. biologickou stopu, v tom případě záznam obsahuje též stručný popis 
nosiče biologické stopy, 

3.2. standardní odběrovou soupravu, v tom případě záznam obsahuje její 
číslo a jméno, příjmení a rodné číslo zájmové osoby, o jejíž ústní stěr 
se jedná, pokud jsou tyto údaje známy, 

4. seznam vzorků biologického materiálu získaných z příloh k dožádání, 

c) ke vzorkům biologického materiálu získaným z příloh k dožádání v rozsahu: 

1. jedinečný kód (identifikátor) vzorku biologického materiálu, 

2. informace o vyhodnocení vzorku biologického materiálu, 

3. kategorie vzorku biologického materiálu (např. stopa), 

4. jméno a příjmení pracovníka znaleckého pracoviště, který vzorek 
biologického materiálu ohledal, a datum ohledání, 

5. popis vzorku biologického materiálu, 

6. technické informace vztahující se k analýze DNA, 

7. informace o výsledku zpracování vzorku biologického materiálu (např. zda 
byl získaný profil DNA vložen do systému CODIS). 

(5) Vkládání údajů uvedených 

a) v odstavci 4 písm. a) bodech 4 a 1 O a údajů uvedených v odstavci 4 písm. c) 
bodu 4 do systému INFO DNA je nepovinné, 

b) v odstavci 4 písm. a) bodě 7 a údajů uvedených v odstavci 4 písm. c) bodu 6 do 
systému INFO DNA je nepovinné pro vkladatelská pracoviště uvedená v čl. 14 
odst. 1 písm. d); 

vkladatelská pracoviště uvedená v čl. 14 odst. 1 písm. d) dále vkládají do systému 
INFO DNA údaje uvedené v odstavci 4 písm. a) bodu 11 pouze v případě, že byl 
z daného vzorku biologického materiálu stanoven profil DNA, který byl vložen do 
systému CODIS. 

(6) Systém SHODA obsahuje množiny jedinečných kódů (identifikátorů) 
vzorků biologického materiálu, u nichž byla v systému CODIS konstatována shoda 
profilu DNA, což umožňuje v systému CODIS zpracovávat místo dvou či více profilů 
DNA jediný profil DNA, který lze přiřadit ke všem vzorkům biologického materiálu, 
u nichž byla konstatována shoda profilu DNA. 



PPP č. 250/2013 Strana 51 

(7) K mezinárodně zájmovým osobám jsou v systémech databáze DNA 
zpracovávány údaje v rozsahu, v jakém byly policii předány či zpřístupněny1°>, 
maximálně však v rozsahu uvedeném v odstavcích 2, 4 a 6. 

(8) Údajem, na jehož základě je možné spojovat informace zpracovávané 
v jednotlivých systémech databáze DNA, je jedinečný kód (identifikátor) vzorku 
biologického materiálu. 

Čl. 58 
Porovnávání profilů DNA s obsahem systému CODIS 

(1) Znalecké pracoviště porovná na základě žádosti 

a) příslušného útvaru profil DNA prověřovaného v souvislosti s úmyslným trestným 
činem, obviněného, podezřelého, odsouzeného, osoby, jíž bylo uloženo 
ochranné léčení, a osoby s omezenou svéprávností s profily DNA ze stop 
z neobjasněných trestných činů zpracovávanými v systému CODIS, 

b) příslušného útvaru profil DNA osoby neznámé totožnosti s profily DNA 
prověřovaných, obviněných, podezřelých, odsouzených, osob, jimž bylo uloženo 
ochranné léčení, a osob s omezenou svéprávností zpracovávanými v systému 
CODIS, 

c) příslušného útvaru profil DNA mrtvoly neznámé totožnosti s profily DNA osob 
biologicky příbuzných, hledaných a pohřešovaných osob, prověřovaných, 
obviněných, podezřelých, odsouzených, osob, jimž bylo uloženo ochranné 
léčení, a osob s omezenou svéprávností zpracovávanými v systému CODIS, 

d) příslušného útvaru profil DNA hledané či pohřešované osoby s profily DNA osob 
biologicky příbuzných a mrtvol neznámé totožnosti zpracovávanými v systému 
CODIS, 

e) příslušného útvaru profil DNA osoby biologicky příbuzné s profily DNA mrtvol 
neznámé totožnosti zpracovávanými v systému CODIS, 

f) příslušného útvaru profil DNA osoby se zneužitou identitou s profilem DNA 
osoby, o níž se lze důvodně domnívat, že zneužívá její totožnost, 

g) příslušného útvaru profil DNA ze stopy z neobjasněného trestného činu s profily 
DNA prověřovaných, obviněných, podezřelých, odsouzených, osob, jimž bylo 
uloženo ochranné léčení, osob s omezenou svéprávností, 
- a osob se zneužitou identitou a se stopami ze všech neobjasněných 
trestných činů zpracovávanými v systému CODIS, 

h) odboru mezinárodní policejní spolupráce, který o to byl požádán příslušným 

zahraničním orgánem v souladu s právními předpisy nebo mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republiky vázána, profil DNA osoby, nebo profil DNA 
získaný z biologické stopy předaný či zpřístupněný příslušným zahraničním 

orgánem, s profily DNA zpracovávanými v systému CODIS, jež splňují podmínky 
stanovené v čl. 61odst. 2. 
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(3) Je-li znaleckým pracovištěm při zpracování biologického materiálu 
určeného ke stanovení profilu DNA zjištěno, že biologický materiál obsahuje profily 
DNA více osob, porovná jej se všemi profily zúčastněných pracovníků 
zpracovávanými v systému CODIS. 

(4) Profil DNA prověřovaného v souvislosti s trestným činem spáchaným 
z nedbalosti, domácí osoby a účastníka plošného screeningu znalecké pracoviště 
porovná pouze s profilem DNA ze stopy z neobjasněného trestného činu, 
v souvislosti s nímž byl identifikační úkon proveden. Jde-li o trestný čin spáchaný 
z nedbalosti, uvede příslušný útvar tuto skutečnost v dožádání. 

(5) Znalecké pracoviště, které porovnáním profilů podle 

a) odstavce 1 získá informace důležité pro plnění úkolů v trestním řízení nebo úkolů 
souvisejících s pátráním, vyrozumí bez zbytečného odkladu příslušný útvar, 

b) 

Čl. 59 
Porovnávání profilů DNA 

s databázemi DNA jiných členských států 

(1) Profily DNA uvedené v čl. 61 odst. 2 jsou po porovnání s obsahem 
systému CODIS podle čl. 58, kterým nebyla zjištěna shoda s profilem DNA osoby, 
jejíž totožnost je policii známa, automatizovaně prostřednictvím systému CODIS bez 
žádosti příslušného útvaru zpřístupněny k porovnání profilů DNA databázím DNA 
ostatních členských států. Kriminalistický ústav zveřejňuje na svých intranetových 
stránkách seznam členských států, s nimiž porovnávání probíhá. 

(2) Zjistil-li systém CODIS porovnáním shodu, kriminalistický ústav shodu 
verifikuje a informuje o tom úřad služby kriminální policie a vyšetřování, kterému 
předá údaje nezbytné pro získání osobních a dalších údajů související se 
shodným profilem DNA od příslušného členského státu. 

(3) Úřad služby kriminální policie a vyšetřování dotazem do systému 
FODAGEN a dalších vhodných informačních systémů policie75

) ověří osobní údaje 
osoby, nebo údaje k profilu DNA získanému ze stopy a o zjištěné shodě profilů DNA 
vyrozumí útvar či organizační článek policie, který informaci o shodě potřebuje pro 
plnění svých úkolů. 

(4) Příslušný útvar, který byl podle odstavce 3 vyrozuměn o shodě, je 
oprávněn požádat odbor mezinárodní policejní spolupráce o získání osobních a 
dalších údajů souvisejících se shodným profilem DNA od příslušného členského 
státu. 

(5) Při vyžadování osobních a dalších údajů podle odstavce 4 postupuje 
příslušný útvar a odbor mezinárodní policejní spolupráce podle interních aktů 
řízení28>. 

75l Např. závazný pokyn policejního prezidenta č. 72/2007, rozkaz policejního prezidenta 
č. 125/2008, rozkaz policejního prezidenta č. 9/2013, kterým se upravuje celoplošný 
zkušební provoz informačního systému Centrální databáze objektů. 
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(6) Odbor mezinárodní policejní spolupráce předá osobní údaje získané podle 
odstavce 5 též správci zpracování osobních údajů zájmových osob. 

(7) Pokud má dožadující útvar důvod se domnívat, že osobní údaje získané od 
členského státu jsou nesprávné, neprodleně tuto skutečnost oznámí cestou odboru 
mezinárodní policejní spolupráce členskému státu, který osobní údaje poskytl. 

Čl. 60 
Porovnávání profilů DNA předaných jiným členským státem 

s obsahem systému CODIS 

(1) Profily DNA zpřístupněné k porovnání ostatními členskými státy jsou 
automatizovaně porovnány s profily DNA uvedenými v čl. 61 odst. 2 zpracovávanými 
v systému CODIS. 

(2) O výsledku porovnání je systémem CODIS automatizovaně vyrozuměn 
členský stát, který uplatnil požadavek na porovnání. Je-li porovnáním zjištěna shoda, 
je tato skutečnost automatizovaně zaznamenána v systému CODIS. 

(3) Při vyřizování žádostí členských států o zaslání osobních a jiných údajů 
souvisejících se shodným profilem DNA postupuje odbor mezinárodní policejní 
spolupráce podle interních aktů řízení28l. 

Čl. 61 
Společná ustanovení k porovnávání profilů DNA 

prováděnému členskými státy 

(1) Zpřístupňování profilů DNA k porovnání mezi členskými státy probíhá 
automatizovaně prostřednictvím databází DNA jednotlivých členských států, 
v případě české republiky prostřednictvím systému CODIS. 

(2) V systému CODIS probíhá automatizované porovnávání v případě profilů 
DNA 

a) prověřovaných v souvislosti s úmyslným trestným činem, 

b) obviněných, 

c) podezřelých, 

d) odsouzených, 

e) osob neznámé totožnosti, 

f) mrtvol neznámé totožnosti, 

g) ze stop z neobjasněných trestných činů, 

h) hledaných či pohřešovaných osob. 

(3) Porovnání u jiného druhu profilu DNA, než je uveden v odstavci 2, je 
možné ve výjimečném případě na základě odůvodněného požadavku úřadu služby 
kriminální policie a vyšetřování (např. profil DNA oběti trestného činu). 

(4) Požadavek na porovnání obsahuje 

a) údaje týkající se profilu DNA v rozsahu: 

1. profil DNA, 
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2. jedinečný kód (identifikátor) vzorku biologického materiálu, z něhož byl profil 
DNA stanoven, 

3. kód označující členský stát, v jehož databázi DNA je profil DNA zpracováván, 

4. označení typu profilu DNA (zda se jedná o profil DNA osoby, jejíž totožnost je 
policii známa), 

b) datum, čas a číselné označení požadavku na porovnání, 

c) další informace potřebné pro řízení databázových systémů a kontrolu kvality 
postupů automatizovaného porovnávání. 

(5) Zpráva o výsledku porovnávání obsahuje 

a) datum, čas a číselné označení požadavku na porovnání, 

b) datum, čas a číselné označení zprávy o výsledku porovnání, 

c) informace o tom, zda byla porovnáním zjištěna shoda, 

d) údaje týkající se profilu DNA v rozsahu uvedeném v odstavci 4 písm. a), které 

1. byly zaslány jinému členskému státu k porovnání, 

2. jsou zpracovávány v databázi DNA jiného členského státu a s nimiž byla 
porovnáním zjištěna shoda, 

e) další informace potřebné pro řízení databázových systémů a kontrolu kvality 
postupů automatizovaného porovnávání. 

(6) Systém CODIS uchovává údaje o shodách profilů DNA zjištěných 
porovnáním v rozsahu: 

a) údaje odeslané a přijaté k porovnání, 

b) datum a čas předání profilů DNA určených k porovnání, 

c) identifikační značka pracovníka, který provedl v systému CODIS porovnání nebo 
který odeslal profily DNA k porovnání, 

po dobu 2 let od zjištění shody, po uplynutí této lhůty jsou v systému CODIS 
automatizovaně zlikvidovány. 

(7) Údaje uchovávané v systému CODIS podle odstavce 6 lze využít pouze 
pro kontrolu dodržování pravidel pro přístup k osobním údajům a budou sděleny 
oprávněnému žadateli do 4 týdnů po obdržení žádosti. 

(8) Odbor mezinárodní policejní spolupráce vede v informačním systému EVIN 
evidenci žádostí o předání osobních a dalších údajů souvisejících se 
shodnými profily DNA zaslaných jiným členským státem nebo jinému členskému 
státu. 

Čl. 62 
Aktualizace systému CODIS a systému INFO DNA 

(1) Záznamy do systému CODIS a systému INFO DNA vkládá vkladatelské 
pracoviště uvedené 

a) v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru kriminalistika odvětví genetika, které 
provedlo znalecké zkoumání biologického materiálu odebraného zájmové osobě 
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nebo biologické stopy získané od pořizovatelského pracoviště uvedeného 
v čl. 13 odst. 1 písm. a) a d), 

b) v čl. 14 odst. 1 písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika v případě profilů 
DNA mezinárodně zájmových osob na základě žádosti odboru mezinárodní 
policejní spolupráce, 

c) v čl. 14 odst. 1 písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika v případě profilů 
DNA zúčastněných pracovníků po obdržení standardní odběrové soupravy, na 
jejímž obalu je uvedeno označení „ELIMINACE". 

(2) Záznamy v systému CODIS a v systému INFO DNA doplňují a mění 
vkladatelská pracoviště uvedená v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru kriminalistika 
odvětví genetika na základě skutečností zjištěných v rámci prováděného znaleckého 
zkoumání. 

(3) Likvidaci profilů DNA zájmových osob a mezinárodně zájmových osob 
v systému CODIS a údajů v systému INFO DNA provádí vkladatelské pracoviště 
uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika, jestliže 
o tom rozhodl správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob. · 

(5) Likvidace profilů DNA získaných z biologických stop v systému CODIS a 
údajů v systému INFO DNA se provádí za podmínek stanovených interním aktem 
řízení 1 >. 

Čl. 63 
Aktualizace systému SHODA 

Záznamy do systému SHODA vkládá a v něm aktualizuje vkladatelské 
pracoviště uvedené v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v oboru kriminalistika odvětví 
genetika, jestliže konstatuje shodu profilů DNA zpracovávaných v systému CODIS. 

Čl. 64 
Využívání a bezpečnost systémů databáze DNA 

(1) Přístup do systému 

a) CODIS je možný formou přímého přístupu do aplikace systému CODIS 
z pracovních stanic k tomu určených a připojených do samostatné datové sítě, 

b) INFO DNA je možný z pracovních stanic připojených do sítě intranet a 
z pracovních stanic připojených do samostatné datové sítě uvedené 
v písmenu a) prostřednictvím webové aplikace systému INFO DNA, 

c) SHODA je možný z pracovních stanic připojených do sítě intranet a z pracovních 
stanic připojených do samostatné datové sítě uvedené v písmenu a) 
prostřednictvím webové aplikace systému SHODA. 

(2) Při přihlašování do jednotlivých systémů databáze DNA je přístupové 
konto, které je tvořeno přístupovým jménem a přístupovým heslem příjemce, 
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ověřováno programovými prostředky příslušného doménového serveru. Při 

neplatnosti přístupového jména nebo přístupového hesla je přístup do systémů 
databáze DNA odepřen. 

(3) Systémy databáze DNA jsou provozovány na serveru kriminalistického 
ústavu jako režimového pracoviště s přístupem povoleným pouze oprávněným 
osobám. 

Čl. 65 
Přístupová oprávnění do systému CODIS a jejich využívání 

Systém CODIS lze využívat na úrovni přístupu 

a) laborant, která umožňuje 

1. vkládat do systému CODIS profily DNA, 

2. porovnávat v systému CODIS profily DNA 

a je určena pracovníkům vkladatelských pracovišť uvedených v čl. 14 odst. 1 
písm. c) a d) v postavení odborného pracovníka76

) v oboru kriminalistika odvětví 
genetika, 

b) znalec, která umožňuje 

1. vykonávat v systému CODIS činnosti uvedené v písmenu a), 

2. měnit záznamy k jednotlivým profilům DNA 

a je určena pracovníkům vkladatelských pracovišť uvedených v čl. 14 odst. 1 
písm. c) a d) v postavení kriminalistického znalce 16

) v oboru kriminalistika odvětví 
genetika, 

c) administrátor, která umožňuje 

1. vykonávat v systému CODIS činnosti uvedené v písmenu b), 

2. plnit úkoly provozovatele včetně správy přístupových kont a číselníků, 

3. likvidaci záznamů v systému CODIS 

a je určena pracovníkům vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 
písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika a pracovníkům provozovatele. 

Čl. 66 
Přístupová oprávnění do systému INFO DNA a jejich využívání 

Přístup do systému INFO DNA je možný na úrovni 

a) základní, která umožňuje vkládat do systému INFO DNA údaje o průběhu 
laboratorního zpracování biologického materiálu a je určena pracovníkům 
vkladatelských pracovišť uvedených v čl. 14 odst. 1 písm. c) a d) v postavení 
odborného pracovníka v oboru kriminalistika odvětví genetika, 

b) rozšířené, která umožňuje 

1. vykonávat v systému INFO DNA činnosti uvedené v písmenu a), 

2. otevírat již uzavřené záznamy k jednotlivým dožádáním, 

75l Čl. 2 písm. c) závazného pokynu policejní prezidenta č. 145/2010. 



ppp č. 250/2013 Strana 57 

3. likvidovat záznamy k jednotlivým dožádáním 

a je určena pracovníkům vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 
písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika. 

Čl. 67 
Přístupová oprávnění do systému SHODA a jejich využívání 

Přístup do systému SHODA je možný na úrovni 

a) základní, která umožňuje 

1. vytváření nových množin jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků 
biologického materiálu, u nichž byla konstatována shoda profilu DNA, 

2. změnu a mazání množin jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků 
biologického materiálu příjemcem, který je do systému SHODA vložil, 

3. přidání nového jedinečného kódu (identifikátoru) do již existující množiny 
jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků biologického materiálu, u nichž byla 
konstatována shoda profilu DNA, která byla vytvořena jiným příjemcem, 

a je určena pracovníkům vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 
písm. c) a d) v postavení odborného pracovníka v oboru kriminalistika odvětví 
genetika, 

b) supervizor, která umožňuje 

1. vykonávat v systému SHODA činnosti uvedené v písmenu a), 

2. měnit množiny jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků biologického 
materiálu, u nichž byla konstatována shoda profilu DNA, vložených do 
systému SHODA i jiným příjemcem, 

a je určena pracovníkům vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 
písm. c) ad) v postavení znalce v oboru kriminalistika odvětví genetika, 

c) administrátor, která umožňuje 

1. vykonávat v systému SHODA činnosti uvedené v písmenu b), 

2. vkládání jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků biologického materiálu, 

3. změnu a mazání jedinečných kódů (identifikátorů) vzorků biologického 
materiálu vložených do systému SHODA i jiným příjemcem, 

4. plnit úkoly provozovatele včetně správy přístupových kont 

a je určena pracovníkům vkladatelského pracoviště uvedeného v čl. 14 odst. 1 
písm. c) v oboru kriminalistika odvětví genetika a pracovníkům provozovatele. 

Čl. 68 
Zřizování a rušení přístupových kont do systémů databáze DNA 

(1) Pro každý ze systémů databáze DNA je nutné zřídit samostatné přístupové 
konto. 
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(2) Podmínkou pro zřízení přístupového konta 

a) do jednotlivých systémů databáze DNA je předchozí souhlas ředitele 
kriminalistického ústavu jako gestora znalecké činnosti v oboru kriminalistika 
odvětví genetika, 

b) do systému CODIS na úrovni přístupu laborant a znalec je předchozí proškolení 
příjemcem s přístupem do systému CODIS na úrovni administrátor, 

c) do systému INFO DNA a systému SHODA je předchozí proškolení pracovníkem 
oddělení genetiky kriminalistického ústavu. 

(3) Administrátorem přístupových kont do systému 

a) CODIS je provozovatel systému CODIS, 

b) INFO DNA a systému SHODA určených pracovníkům znaleckého pracoviště je 
určené pracoviště kriminalistického ústavu. 

(4) Evidenci příjemců do jednotlivých systémů databáze DNA vedou 
administrátoři přístupových kont. 

(5) Při zřizování a rušení přístupového konta do jednotlivých systémů 
databáze DNA, při vedení evidence Ji>říjemců a stanovování přístupových hesel se 
postupuje podle interního aktu řízení4 l. 

Čl. 69 
Evidence přístupů do systémů databáze DNA 

(1) Systém CODIS automatizovaně zaznamenává změny provedené 
v jednotlivých záznamech a požadavky na prohledávání obsahu systému CODIS či 
likvidaci záznamů včetně přístupového konta příjemce, který operaci provedl. 

(2) Evidence přístupů do systému INFO DNA není vedena. 

(3) Evidence přístupů do systému SHODA je součástí systému SHODA a je 
vedena jeho provozovatelem přiměřeně podle interního aktu řízení62l. 

Čl. 70 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 

a likvidace osobních údajů ze systémů databáze DNA 

(1) Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání a likvidaci osobních údajů 
zájmových osob a likvidaci osobních údajů mezinárodně zájmových osob ze systémů 
databáze DNA upravuje část jedenáctá. 

(2) 

(3) Podmínky likvidace profilu DNA ze stopy z neobjasněného trestného činu, 
profilu DNA osoby neznámé totožnosti či mrtvoly neznámé totožnosti, profilu DNA 
hledané či pohřešované osoby a smíšeného profilu DNA upravuje interní akt řízení 1 l. 

Čl. 71 
Vztah systémů databáze DNA k jiným informačním systémům 

V jednotlivých systémech databáze DNA jsou zpracovávány dílčí údaje, které 
jsou nezbytné k naplnění účelu systémů databáze DNA. Údaje zpracovávané 
v jednotlivých systémech databáze DNA je možné spojovat na základě jedinečného 
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kódu (identifikátoru) vzorku biologického materiálu, který je zpracováván ve všech 
systémech databáze DNA. 

ČÁST DESÁTÁ 
UCHOVÁVÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ODEBRANÉHO POMOCÍ 

STANDARDNÍ ODBĚROVÉ SOUPRAVY 
A OBALU STANDARDNÍ ODBĚROVÉ SOUPRAVY 

Čl. 72 

(1) Biologický materiál odebraný pomocí standardní odběrové soupravy, který 
byl využit ke stanovení profilu DNA, včetně všech meziproduktů analýzy DNA (izoláty 
a ostatní meziprodukty vzniklé při stanovování profilu DNA), znalecké pracoviště 
zlikviduje do 1 roku rio jeho zpracování a učiní o tom záznam přiměřeně podle 
interního aktu řízení3 l_ Biologický materiál, který byl odebrán pomocí standardní 
odběrové soupravy a který nebyl využit ke stanovení profilu DNA, znalecké 
pracoviště uloží za účelem možnosti dotestování v případě zjištění shody profilů DNA 
a zlikviduje jej současně s likvidací profilu DNA. 

(2) Obal standardní odběrové soupravy, pomocí níž byl proveden ústní stěr 
prověřovanému v souvislosti s trestným činem spáchaným z nedbalosti, domácí 
osobě a účastníkovi plošného screeningu, znalecké pracoviště zlikviduje bez 
zbytečného odkladu po zpracování biologického materiálu. 

(3) Obaly standardních odběrových souprav, pomocí nichž byly odebrány 
ústní stěry, z nichž byly stanoveny profily DNA, které jsou uchovávány v systémech 
databáze DNA, uchovává jako doplňující informace o provedených odběrech 
biologického materiálu centrálně kriminalistický ústav v prostorách režimového 
pracoviště s přístupem povoleným pouze oprávněným osobám. Nebyl-li biologický 
materiál odebrán pomocí standardní odběrové soupravy, uchovává se místo obalu 
standardní odběrové soupravy dokument obsahující obdobné údaje jako obal 
standardní odběrové soupravy. Obal standardní odběrové soupravy nebo dokument 
obsahující obdobné údaje jako obal standardní odběrové soupravy se uchovává 
i tehdy, pokud z odebraného biologického materiálu nebyl po jeho zpracování 
stanoven profil DNA. 

(4) Odbor kriminalistické techniky a expertiz zašle obal standardní odběrové 
soupravy nebo dokument obsahující obdobné údaje jako obal standardní odběrové 
soupravy podle odstavce 3 kriminalistickému ústavu za účelem jeho uchovávání do 
6 měsíců od zpracování biologického materiálu. 

(5) Podmínky likvidace obalů standardních odběrových souprav uvedených 
v odstavci 3 upravuje část jedenáctá. 

(6) Na obalu standardní odběrové soupravy jsou uvedeny tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví a podpis zájmové osoby, jíž byl biologický 
materiál odebrán, 

b) jedinečné číslo standardní odběrové soupravy, 

c) další údaje vztahující se k identifikačnímu úkonu (např. datum provedení, jméno, 
příjmení a služební zařazení osoby, která odběr biologického materiálu provedla, 
číslo jednací spisu, v jehož rámci byl biologický materiál odebrán). 
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PROVĚŘOVÁNÍ POTŘEBNOSTI DALŠÍHO ZPRACOVÁVÁNÍ 

A LIKVIDACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJMOVÝCH OSOB 
A MEZINÁRODNĚ ZÁJMOVÝCH OSOB 

Čl. 73 
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Obecné zásady prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání 
osobních údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob 

(1) Potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů prověřuje 

a) pracoviště pověřené prověřováním údajů, které obdrželo od příslušného útvaru 
informace uvedené v čl. 74 odst. 1 písm. a) bez ohledu na to, zda byly 
identifikační úkony vyžádány v souvislosti s trestním řízením, kterého se 
příslušným útvarem poskytnuté informace týkají, v případě 

1. prověřovaných v souvislosti s úmyslným trestným činem, 

2. obviněných, 

3. podezřelých, 

b) pracoviště pověřené prověřováním údajů útvaru či organizačního článku policie, 
na základě jehož informací byla do systému FODAGEN vložena zjištěná 
totožnost osoby neznámé totožnosti, na základě přehledu vygenerovaného 
v systému FODAGEN v případě osob neznámé totožnosti, 

c) pracoviště pověřené prověřováním údajů - úřad služby kriminální policie a 
vyšetřování 

1. na základě přehledu vygenerovaného v systému FODAGEN v případě osob 
se zneužitou identitou, 

2. v případě obviněných a podezřelých, jejichž osobní údaje byly policii předány 
Generální inspekcí bezpečnostních sborů. 

(2) Prověřování potřebnosti postupem podle odstavce 1 se neprovádí v 
případě 

a) odsouzených, 

b) osob s uloženým ochranným léčením, 

c) osob s omezenou svéprávností, 

d) mrtvol neznámé totožnosti, 

e) osob biologicky příbuzných, 

f) mezinárodně zájmových osob. 

(3) V případě, že potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů není 
v konkrétním případě schopno pro složitost věci posoudit pracoviště pověřené 

prověřováním údajů, požádá o to správce zpracování osobních údajů zájmových 
osob prostřednictvím systému FODAGEN. 

(4) Pracoviště poverené proverovarnm údajů proveruje v případě 
prověřovaných v souvislosti s úmyslným trestným činem, obviněných, podezřelých a 
osob neznámé totožnosti potřebnost dalšího zpracovávání jejich osobních údajů pro 
předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání trestných 
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činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní 
bezpečnosti. 

(5) Za potřebné podle odstavce 4 se bez dalšího považuje další zpracovávání 
osobních údajů prověřovaného v souvislosti s úmyslným trestným činem, 
obviněného, podezřelého, nebo osoby neznámé totožnosti, jejíž totožnost již byla 
zjištěna, jestliže tato zájmová osoba 

a) byla v minulosti pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, 

b) má v jiném trestním řízení vedeném pro úmyslný trestný čin postavení 
obviněného či podezřelého, 

(dále jen „důvod pro další zpracovávání osobních údajů"). 

(6) Zjistí-li pracoviště pověřené prověřováním údajů na základě proverenr 
potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů, že další zpracovávání osobních 
údajů je potřebné podle 

a) odstavce 5 písm. a), nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních 
údajů na 80 let od vložení údajů o provedení identifikačního úkonu do systému 
FODAGEN; další prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
se poté již neprovádí, 

b) odstavce 5 písm. b), nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních 
údajů na 80 let od vložení údajů o provedení identifikačního úkonu do systému 
FODAGEN; prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů se 
provede znovu na základě rozhodnutí, kterým bylo jiné trestní řízení podle 
odstavce 5 písm. b) pravomocně skončeno. 

(7) Prověřuje-li pracoviště pověřené prověřováním údajů potřebnost dalšího 
zpracovávání osobních údajů na základě 

a) přehledů, které vygenerovalo v systému FODAGEN, činí tak průběžně, 
nejpozději však do 30. září roku, v němž končí uschovací lhůta osobních údajů, 

b) informací poskytnutých příslušným útvarem podle čl. 74 odst. 1 písm. a), ověří 
nejdříve v systému FODAGEN, zda k osobě, které se příslušným útvarem 
poskytnutá informace týká, je v systému FODAGEN veden záznam. 

(8) Pracoviště pověřené prověřováním údajů prověření potřebnosti dalšího 
zpracovávání osobních údajů zaznamená vždy do systému FODAGEN. 

Čl. 74 
Informační povinnost 

(1) Za účelem prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů 
zájmových osob je útvar či organizační článek policie, který vede 

a) trestní řízení o úmyslném trestném činu, bez ohledu na to, zda v jeho rámci 
vyžádal provedení identifikačních úkonů, povinen příslušnému pracovišti 
pověřenému prověřováním údajů 

1. poskytnout informaci, že před zahájením trestního stíhání bylo zjištěno, že 
úmyslný trestný čin nespáchal prověřovaný, 

2. poskytnout informaci, že před zahájením trestního stíhání posoudil skutek 
dříve posuzovaný jako úmyslný jako skutek spáchaný z nedbalosti, 
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3. poskytnout informaci, že státní zástupce zrušil usnesení o zahájení trestního 
stíhání pro úmyslný trestný čin, 

4. zaslat rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým byla věc 

pravomocně odložena z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, 

5. všechna pravomocná rozhodnutí ve věci77) samé bez ohledu na to, zda mají 
odsuzující či zprošťující charakter, 

b) pátrací svazek, povinen vyrozumět příslušné pracoviště pověřené prověřováním 
údajů o tom, že 

1. pátrání po osobě či po totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo mrtvoly 
neznámé totožnosti, v jehož rámci byly provedeny identifikační úkony, bylo 
ukončeno78) , 

2. osoba biologicky příbuzná požádala o likvidaci svých osobních údajů 
získaných v souvislosti s identifikačními úkony. 

Čl. 75 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů zájmových 

osob na základě seznamu občanů České republiky, kteří zemřeli 

(1) Kriminalistický ústav jednou ročně automaticky prověří, jestli jsou k některé 
osobě uvedené v seznamu občanů České republiky, kteří zemřeli (v jejichž případě 
byl vystaven úmrtní list nebo kteří byli za mrtvé prohlášeni soudem) v uplynulém 
kalendářním roce (dále jen „seznam zemřelých"), který poskytuje policii Ministerstvo 
vnitra, zpracovávány osobní údaje v systému FODAGEN. 

(2) Seznam osob, které byly uvedeny v seznamu zemřelých a jejichž údaje 
jsou současně zpracovávány v systému FODAGEN, prověří na základě žádosti 
kriminalistického ústavu do 30. září správce informačního systému PATROS79l, jenž 
v seznamu vyznačí, které zájmové osoby byly za mrtvé prohlášeny soudem 
(tzn. policie po nich nadále pátrá), a seznam zašle správci zpracování osobních 
údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob. 

(3) Správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob na základě informací poskytnutých správcem informačního systému 
PATROS podle odstavce 2 nastaví uschovací lhůtu osobních údajů zájmových osob, 
jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v systému FODAGEN a v jejichž případě byl 
vystaven úmrtní list (tzn. policie po nich již nepátrá), na 3 roky ode dne, kdy se policie 
dověděla o tom, že zemřely. Po uplynutí této lhůty je provedena likvidace všech 
zpracovávaných osobních údajů. 

77l § 265a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. 
78

) Čl. 29 závazného pokynu policejního prezidenta č. 135/201 O. 
79

l Závazný pokyn policejního prezidenta č. 55/2013. 
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(4) U zájmových osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v systému 
FODAGEN a které byly podle informací poskytnutých správcem informačního 
systému PATROS za mrtvé prohlášeny soudem, se osobní údaje likvidují za 
podmínek stanovených v čl. 76 až 84. 

Čl. 76 
Obecné zásady likvidace osobních údajů zájmových osob 

a mezinárodně zájmových osob 

(1) Uschovací lhůta osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob se stanoví s ohledem na účel, pro který byly osobní údaje pořízeny, 
a začíná běžet prvním dnem roku následujícího po roce, v němž nastal okamžik 
rozhodný pro její výpočet. Uschovací lhůta osobních údajů končí uplynutím 
posledního dne kalendářního roku. 

(2) Likvidace osobních údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob 
spočívá v likvidaci všech osobních údajů zpracovávaných podle čl. 1 O odst. 1. 

(3) O likvidaci osobních údajů rozhodne správce zpracování osobních údajů 
zájmových osob vždy, jestliže zájmová osoba odvolala souhlas se zpracováním 
osobních údajů. 

(4) O likvidaci osobních údajů zájmových osob, u nichž se prověřuje 
potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů, rozhoduje správce zpracování 
osobních údajů zájmových osob, který před rozhodnutím o likvidaci osobních údajů 
znovu prověří potřebnost dalšího zpracování osobních údajů. 

(5) Rozhodne-li správce zpracování osobních údajů zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob, u nichž se prověřuje potřebnost dalšího zpracovávání 
osobních údajů, o likvidaci osobních údajů, 

a) vydá kriminalistickému ústavu pokyn, aby bez zbytečného odkladu zajistil 
likvidaci osobních údajů zpracovávaných podle čl. 1 O odst. 1 s výjimkou systému 
FODAGEN 

b) po obdržení informace o provedení likvidace podle písmena a) provede likvidaci 
osobních údajů zpracovávaných v systému FODAGEN. 

(6) Má-li být provedena likvidace osobních údajů zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob, u nichž se neprověřuje potřebnost dalšího 
zpracovávání osobních údajů, zajistí ji kriminalistický ústav do 3 měsíců od uplynutí 
uschovací lhůty osobních údajů, na základě seznamu zaslaného správcem 
zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně zájmových osob. 

(8) Likvidace osobních údajů se provádí pouze u zájmových osob 
jednoznačně ztotožněných v rozsahu jméno (další jméno), příjmení (další příjmení) a 
datum narození, případně koncovka rodného čísla. Jestliže nedojde 
k jednoznačnému ztotožnění zájmové osoby v tomto rozsahu, zašle kriminalistický 
ústav předmětné záznamy s osobními údaji v elektronické podobě správci 
zpracování osobních údajů zájmových osob, který je posoudí, označí ty záznamy, 
které budou zlikvidovány, a dá kriminalistickému ústavu pokyn k jejich likvidaci. 



ppp č. 250/2013 

Čl. 77 

Čl. 78 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání a likvidace 

osobních údajů prověřovaných v souvislosti 
s úmyslným trestným činem, obviněných a podezřelých 

Strana 64 

(1) Pracoviště pověřené prověřováním údajů po obdržení informace uvedené 
v čl. 7 4 odst. 1 písm. a) podle přehledu rozhodnutí uvedeného v příloze č. 6 k tomuto 
pokynu rozhodne, zda mají být osobní údaje zlikvidovány, nebo zda mají být dále 
zpracovávány. 

(2) Pokud podle přehledu rozhodnutí mají být osobní údaje 

a) zlikvidovány (v přehledu rozhodnutí je rozhodnutí označeno písmenem „L"), 
pracoviště pověřené prověřováním údajů prověří, zda u prověřovaného 
v souvislosti s úmyslným trestným činem, obviněného nebo podezřelého existuje 
důvod pro další zpracovávání osobních údajů; pokud důvod pro další 
zpracovávání osobních údajů 

1. neexistuje, navrhne správci zpracování osobních údajů zájmových osob 
prostřednictvím systému FODAGEN likvidaci osobních údajů, 

2. existuje, nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních údajů podle 
zjištěného důvodu pro další zpracovávání osobních údajů (čl. 73 odst. 6), 

b) dále zpracovávány (v přehledu rozhodnutí je rozhodnutí označeno písmenem 
„N"), pracoviště pověřené prověřováním údajů nastaví v systému FODAGEN 
uschovací lhůtu osobních údajů na 80 let od vložení údajů o provedení 
identifikačního úkonu do systému FODAGEN, 

c) dále zpracovávány (v přehledu rozhodnutí je rozhodnutí označeno písmenem 
„n"), pracoviště pověřené prověřováním údajů prověřování potřebnosti dalšího 
zpracovávání osobních údajů neprovede, neboť rozhodnutí nemá vliv na další 
zpracovávání osobních údajů. 
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Čl. 79 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání a likvidace osobních údajů 

osob, které se dopustily úmyslného činu jinak trestného 

(1) Pracoviště pověřené prověřováním údajů jedenkrát ročně vygeneru~e 
v systému FODAGEN přehled osob, které spáchaly úmyslný čin jinak trestný8 >, 
u nichž byly provedeny identifikační úkony před dovršením věku 15 let a které 
v aktuálním roce dosáhnou věku 18 let, a na jeho základě prověří, zda u osoby, která 
spáchala úmyslný čin jinak trestný, nenastal po dosažení věku 15 let důvod pro další 
zpracovávání jejích osobních údajů. Pokud takový důvod 

a) neexistuje, navrhne pracoviště pověřené prověřováním údajů správci zpracování 
osobních údajů zájmových osob prostřednictvím systému FODAGEN likvidaci 
osobních údajů, 

b) existuje, nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních údajů tak, aby 
byly zlikvidovány v roce, v němž osoba dosáhne věku 21 let. 

(2) U osob, které spáchaly úmyslný čin jinak trestný, k jehož projednání je 
v prvním stupni příslušný krajský soud81 >, pracoviště pověřené prověřováním údajů 
v roce, v němž osoba dosáhne 18 let věku, nezjišťuje, zda existuje důvod pro další 
zpracovávání osobních údajů, a vždy nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu 
osobních údajů tak, aby byly zlikvidovány v roce, v němž osoba dosáhne věku 21 let. 

(3) Pracoviště pověřené prověřováním údajů jedenkrát ročně vygeneruje 
v systému FODAGEN přehled osob, u nichž bylo rozhodnuto o prodloužení 
uschovací lhůty osobních údajů podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 a které 
v aktuálním roce dosáhnou věku 21 let, a na jeho základě prověří, zda u osoby, která 
před dosažením věku 15 let spáchala úmyslný čin jinak trestný, nenastal po dosažení 
věku 18 let důvod pro další zpracovávání jejích osobních údajů. Pokud takový důvod 

a) neexistuje, navrhne správci zpracování osobních údajů zájmových osob likvidaci 
osobních údajů, 

b) existuje, nastaví v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních údajů podle 
zjištěného důvodu pro další zpracovávání osobních údajů. 

Čl. 80 
Likvidace osobních údajů odsouzených, osob s uloženým 

ochranným léčením a osob s omezenou svéprávností 

Uschovací lhůta osobních údajů odsouzených, osob s uloženým ochranným 
léčením a osob s omezenou svéprávností je v systému FODAGEN automatizovaně 
nastavena na 80 let od vložení záznamu do informačního systému FODAGEN. 

Čl. 81 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání 

a likvidace osobních údajů osob neznámé totožnosti 

(1) Uschovací lhůtu osobních údajů nastaví v systému FODAGEN příslušné 
pracoviště pověřené prověřováním údajů na základě informací získaných 

80l Zákon č. 218/2003 Sb„ o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). 

81 l § 17 zákona č. 141/1961 Sb. 
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od příslušného útvaru podle čl. 74 odst. 1 písm. b) bodu 1 na 3 roky od vložení 
zjištěné totožnosti osoby neznámé totožnosti do systému FODAGEN. 

(2) Pracoviště pověřené prověřováním údajů jedenkrát ročně vygeneruje 
v systému FODAGEN přehled osob neznámé totožnosti, jejichž totožnost již byla 
zjištěna a u nichž má v aktuálním roce uplynout uschovací lhůta osobních údajů, a 
na jeho základě prověří, jestli u osoby neznámé totožnosti existuje důvod pro další 
zpracovávání jejích osobních údajů. Pokud takový důvod 

a) neexistuje, navrhne správci zpracování osobních údajů zájmových osob 
prostřednictvím systému FODAGEN likvidaci osobních údajů, 

b) existuje, nastaví uschovací lhůtu osobních údajů podle zjištěného důvodu 
dalšího zpracovávání osobních údajů (čl. 73 odst. 6). 

(3) Jestliže není zjištěna totožnost osoby neznámé totožnosti, zlikvidují se její 
údaje automatizovaně po uplynutí uschovací lhůty osobních údajů, která je 
v systému FODAGEN automatizovaně nastavena na 20 let od vložení údajů 
o provedení identifikačního úkonu do systému FODAGEN. 

Čl. 82 
Likvidace osobních údajů osob biologicky příbuzných 

(1) Uschovací lhůta osobních údajů osoby biologicky příbuzné je v systému 
FODAGEN automatizovaně nastavena na 20 let od vložení údajů o provedení 
identifikačního úkonu do systému FODAGEN. Po uplynutí uschovací lhůty osobních 
údajů je provedena likvidace osobních údajů. 

(2) Dříve než po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 rozhodne správce 
zpracování osobních údajů zájmových osob o likvidaci osobních údajů osoby 
biologicky příbuzné na základě návrhu pracoviště pověřeného prověřováním údajů, 
které obdrželo od příslušného útvaru informace uvedené v čl. 74 odst. 1 písm. b). 

Čl. 83 
Likvidace osobních údajů mrtvol neznámé totožnosti 

Uschovací lhůta osobních údajů mrtvoly neznámé totožnosti je v systému 
FODAGEN automatizovaně nastavena na 20 let od vložení údajů o provedení 
identifikačního úkonu do systému FODAGEN. 

Čl. 84 
Prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání 

a likvidace osobních údajů osob se zneužitou identitou 

(1) Uschovací lhůta osobních údajů osoby se zneužitou identitou je vzhledem 
k účelu, pro který byly pořízeny, v systému FODAGEN automatizovaně nastavena na 
1 O let od vložení údajů o provedení identifikačního úkonu do systému FODAGEN. 
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(2) Pracoviště pověřené prověřováním údajů - úřad služby kriminální policie a 
vyšetřování jedenkrát ročně vygeneruje v systému FODAGEN přehled osob se 
zneužitou identitou, u nichž v aktuálním roce uplyne uschovací lhůta osobních údajů 
a 

a) navrhne správci zpracování osobních údajů zájmových osob prostřednictvím 
systému FODAGEN likvidaci osobních údajů osob se zneužitou identitou, které 
nepožádaly o prodloužení uschovací lhůty osobních údajů, 

b) prodlouží v systému FODAGEN uschovací lhůtu osobních údajů o 3 roky u osob 
se zneužitou identitou, které požádaly o prodloužení uschovací lhůty osobních 
údajů o další 3 roky. 

(3) Dříve než po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 rozhodne správce 
zpracování osobních údajů zájmových osob o likvidaci osobních údajů osoby se 
zneužitou identitou, pokud o to osoba se zneužitou identitou požádá. 

Čl. 85 
Likvidace osobních údajů 

mezinárodně zájmových osob 

Uschovací lhůta osobních údajů mezinárodně zájmových osob je v systému 
FODAGEN automatizovaně nastavena na 3 roky od vložení údajů o provedení 
identifikačního úkonu do systému FODAGEN. Po uplynutí uschovací lhůty osobních 
údajů je provedena likvidace osobních údajů. 

ČÁST DVANÁCTÁ 

Čl. 86 
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Čl. 87 

Čl. 88 

Čl. 89 
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Čl. 90 

Čl. 91 
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Čl. 92 

Čl. 93 

Čl. 94 
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Čl. 95 

Čl. 96 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

Čl. 97 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 98 
Přechodná ustanovení 
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(1) Správce zpracování osobních údajů zájmových osob a mezinárodně 
zájmových osob ve spolupráci s kriminalistickým ústavem zajistí likvidaci všech 
osobních údajů zpracovávaných v některé z forem zpracování osobních údajů 
uvedených v čl. 1 O odst. 1 v rozporu s tímto pokynem nejpozději při nejbližším 
prověřování potřebnosti dalšího zpracovávání osobních údajů. 

(2) Jestliže jsou osobní údaje zájmové osoby pořízené před nabytím účinnosti 
tohoto pokynu zpracovávány v některé z forem zpracování osobních údajů 
uvedených v čl. 1 O odst. 1 v rozsahu menším, než stanoví tento pokyn, uvede 
rozsah zpracovávaných osobních údajů do souladu s tímto pokynem vkladatelské 
pracoviště při provádění nejbližšího identifikačního úkonu. 
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(6) Úkoly stanovené tímto pokynem, které mají být plněny prostřednictvím 
funkcionalit systému FODAGEN, jež dosud nejsou provozovány, plní do doby jejich 
zprovoznění kriminalistický ústav. 

(7) O zprovoznění nových funkcionalit systému FODAGEN podle odstavce 6 
vyrozumí bez zbytečného odkladu správce zpracování údajů zájmových osob a 
mezinárodně zájmových osob na základě informací poskytnutých kriminalistickým 
ústavem dotčené příjemce systému FODAGEN. 
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Zrušují se 

Čl. 99 
Zrušovací ustanovení 
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a) závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, k naplňování, provozování a 
využívání Národní databáze DNA, 

b) rozkaz policejního prezidenta č. 52/2004, kterým se omezuje přijímání dožádání 
o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky, 

c) 

d) rozkaz policejního prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a 
provozování zkušebního provozu informačního systému FODAGEN, 

e) rozkaz policejního prezidenta č. 171/2009, kterým se mění rozkaz policejního 
prezidenta č. 67/2009, o identifikačních úkonech a provozování zkušebního 
provozu informačního systému FODAGEN, 

f) závazný pokyn policejního prezidenta č. 3/2013, kterým se upravuje 
automatizovaná výměna údajů o DNA a daktyloskopických údajů, 

g) rozkaz policejního prezidenta č. 112/2013, kterým se mění interní akty řízení 
v oblasti identifikačních úkonů a provozování zkušebního provozu informačního 
systému FODAGEN. 

Čl. 100 
Účinnost 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

Č. j. PPR-7279-142/ČJ-2012-990310 

Zpracovatel: úřad služby kriminální policie a vyšetřování 
Policejního prezidia České republiky 

Policejní prezident 
v zastoupení 
náměstek policejního prezidenta 
pro vnější službu 
plk. Mgr. Bc. Tomáš TUHÝ v. r. 




