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Č. j. PPR-9568-4/ČJ-2017-990140 
                                                                                                           Praha 29. března 2017 
 
                                                                                                            Počet listů: 2  
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                 
Pan 
Tomáš Pecina 
Slezská 1668/56 
120 00   Praha 2 
Datová schránka: whehjsc 
 
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů – odpověď 
 
 
Policejní prezidium České republiky obdrželo dne 18. března 2017 žádost o informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) pana Tomáše Peciny, narozeného 21. dubna 
1966, bytem Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“), následujícího znění: 
 
„žádám o sdělení  
 
1. u kolika osob je v současné době v informačním systému FODAGEN evidován záznam 
o odebrání biologického materiálu ve smyslu ustanovení čl. 22 odst. 9 písm. d) závazného 
pokynu policejního presidenta č. 250/2013, o identifikačních úkonech;  
 
2. jaké uschovací lhůty jsou pro tyto osobní údaje v systému FODAGEN evidovány, 
optimálně v členění na počet záznamů s uschovací lhůtou a) kratší než 5 let, b) 5 až 10 
let, c) 10 až 20 let, d) 20 až 50 let, e) delší než 50 let.“  
 
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
posoudila předmětnou žádost a poskytuje žadateli následující informace: 
 
Ad 1. Ke dni 27. března 2017 je v informačním systému FODAGEN evidován odběr 
biologického materiálu celkem u 220 608 osob. 
 
Ad 2. Odběr biologického materiálu evidovaný ke dni 27. března 2017 v informačním 
systému FODAGEN bude evidován po dobu: 
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a) kratší než 5 let u 162 117 osob, 
b) 5 až 10 let u 0 osob 
c) 10 až 20 let u 99 osob, 
d) 20 až 50 let u 7 041 osob, 
e) delší než 50 let u 51 351 osob. 
 
 
Za správnost: PhDr. Jiří Vokuš 
 
                                                                                                        plk. Bc. Jozef Bocán v. r.                                                                                                                                  
                                                                                                               vedoucí oddělení  
                                                                                                          pověřen zastupováním    
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