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ZÁVAZNÝ POKYN 
policejního prezidenta 
ze dne 14. března 2005, 

kterým se upravuje  provozování informa čních systém ů AFIS 2000, 
C-AFIS a některé podmínky provozování daktyloskopických sbírek  

  
 K zajištění jednotného postupu při provozování automatizovaného 
daktyloskopického identifikačního systému AFIS 2000 a centrálního informačního 
systému C-AFIS (dále jen „systém”) a daktyloskopických sbírek   s t a n o v í m : 

 

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení 

Čl. 1 
Charakteristika a ú čel systém ů 

 (1) Systémy jsou provozované Policií České republiky (dále jen „policie”) 
v souladu s právními předpisy1). 

 (2) Účelem provozování automatizovaného daktyloskopického identifikačního 
systému AFIS 2000 (dále jen „systém AFIS 2000“) a daktyloskopických sbírek2) 
je zjišťování a ověřování totožnosti osob při plnění úkolů policie zejména 
v souvislosti s  

a) předcházením trestné činnosti a jejím odhalováním, zjišťováním pachatelů 
trestných činů a konáním vyšetřování o trestných činech, 

b) pátráním po osobách,  

c) prohlášením víza za neplatné, řízením o správním vyhoštění, zajištěním 
za účelem správního vyhoštění, zjišťováním totožnosti cizince, správním 
vyhoštěním, plněním závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 3) 

d) azylovým řízením4),  

                                                 
1) § 2 odst. 1 písm. l), 42d a 42g zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 
 Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců. 
2) 

Čl. 175 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001 
ke kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky. 

3) § 164 a 167 zákona č. 326/1999 Sb.  
4) § 47 a 53 zákona č. 325/1999 Sb. 
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e) poskytnutím dočasné ochrany5) 

prostřednictvím snímání, porovnávání a vyhodnocování daktyloskopických otisků 

(dále jen „otisk”), daktyloskopických stop6) (dále jen „stopa“) a v případě cizinců 
i dalších údajů týkajících se vnějších tělesných znaků. 

(3) Systém AFIS 2000 je soubor technických a softwarových prostředků 
pro automatizovanou identifikaci otisků a stop. Obsahuje elektronickou podobu otisků 
na daktyloskopických kartách a stop, které jsou součástí Ústřední daktyloskopické 
sbírky  vedené Policií České republiky Kriminalistickým ústavem Praha (dále jen 
„Kriminalistický ústav Praha“) a krajských daktyloskopických sbírek vedených 
v odborech kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky správ krajů 
a správy hl. m. Prahy (dále jen „odbor kriminalistické techniky a expertiz”). Účel 
těchto sbírek je stanoven interním aktem řízení7). 

(4) Otisky a příslušné osobní údaje se vedou v listinné a elektronické podobě. 

(5) Centrální informační systém C-AFIS (dále jen „systém C-AFIS“) je 
elektronicky vedená evidence osob, jejichž otisky byly vloženy do systému 
AFIS 2000. Účelem provozování systému C-AFIS je získání informace, zda otisky 
jsou zpracovány v systému AFIS 2000. 

 
Čl. 2 

Subjekty systém ů 

 Subjekty systémů jsou 

a) věcný gestor, 

b) provozní gestor, 

c) uživatelé. 
 

Čl. 3 
Věcný a provozní gestor 

 (1) Věcným gestorem systému AFIS 2000 při plnění úkolů uvedených v čl. 1 
odst. 2 písm. a) a b) a provozním gestorem systému AFIS 2000 na centrální úrovni 
a Ústřední daktyloskopické sbírky je Kriminalistický ústav Praha. Věcným gestorem 
systému C-AFIS je Kriminalistický ústav Praha a provozním gestorem systému  
C-AFIS je odbor systémového řízení a informatiky Policejního prezidia České 
republiky (dále jen „odbor systémového řízení a informatiky”). Provozním gestorem 
systému AFIS 2000 na úrovni kraj a krajských daktyloskopických sbírek jsou odbory 
kriminalistické techniky a expertiz. Věcným gestorem systému AFIS 2000 při plnění 
úkolů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c), d) a e) je služba cizinecké a pohraniční 
policie. 

 (2) Kriminalistický ústav Praha je odpovědný za 

a) komplexní řízení a kontrolu systémů AFIS 2000, C-AFIS a daktyloskopických 
sbírek včetně zajištění souladu jejich provozování s právním řádem, 

                                                 
5) § 26 odst. 2 zákona č. 221/2003 Sb. 
6) 

Čl. 162 odst. 2 a 3 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001. 
7) Čl. 175 až 179 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001. 
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b) zajištění rutinního provozu systému AFIS 2000, jeho kontrolu a bezpečnost, 
případně za odstranění provozních závad serverů, pracovních stanic či jiných 
nedostatků, které uplatňuje v rámci servisu (na základě dvoustranné smlouvy) 
u autorizované společnosti, 

c) plnění povinností při zpracování osobních údajů v systémech AFIS 2000, C-AFIS 
a Ústřední daktyloskopické sbírce vyplývajících z právních předpisů a interních 
aktů řízení8), 

d) zpracování technicko-organizačních, případně metodických pokynů, 
souvisejících se systémem AFIS 2000 a jejich výklad, provozního řádu pracoviště 
Kriminalistického ústavu Praha a proškolování obsluhy pracovních stanic; 
pracovní stanicí systému AFIS 2000 je jakékoliv koncové zařízení systému, které 
slouží ke snímání, vkládání a porovnávání otisků nebo stop, 

e) zabezpečení využitelnosti programového vybavení, 

f) sledování vývoje ve světě a uplatňování požadavků na další vývoj systému, 

g) vedení předepsané provozní dokumentace k systému AFIS 2000, kterou tvoří 

1. provozní deník, 

2. knihy závad, 

3. knihy zálohování dat, 

4. knihy požadavků na likvidaci osobních údajů, 

5. evidence přidělených uživatelských kont, 

h) využívání součinnosti se sekcí informačních technologií a komunikací 
Ministerstva vnitra a s dalšími útvary Ministerstva vnitra podle věcné působnosti 
těchto útvarů při zabezpečování komunikačních funkcí systémů mezi pracovními 
stanicemi a při zabezpečování provozuschopnosti systému AFIS 2000, 

i) vytváření aktualizačních dávek údajů ze systému AFIS 2000, za jejich správnost, 
úplnost a předání provoznímu gestorovi systému C-AFIS každý pracovní den,  

j) schvalování provozních řádů pracovišť vybavených pracovní stanicí systému 
AFIS 2000 (dále jen „vybavené pracoviště“), zpracovaných příslušným vedoucím 
funkcionářem,  

k) vkládání otisků a stop do systému AFIS 2000, 

l) poskytování osobních údajů ze systému AFIS 2000 na základě dožádání orgánů 
činných v trestním řízení a útvarů policie odpovědných za plnění závazků 
vyplývajících z mezinárodních smluv. 

 (3) Plnění úkolů uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f) a h) zajistí manažer 
systémů jmenovaný ředitelem Kriminalistického ústavu Praha a plnění úkolů 
uvedených v odstavci 2 písm. a), e), g), a i) správce systému AFIS 2000. 

                                                 
8) Hlava IV a V zákona č. 283/1991 Sb. 
 Zákon č. 101/2000 Sb. 
 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 55/2002, kterým se stanoví jednotný postup 

Policie České republiky při zpracovávání osobních údajů při plnění úkolů Policie České 
republiky v souvislosti s trestním řízením. 
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 (4) Vypracování provozních řádů vybavených pracovišť plní ve spolupráci 
s odborem daktyloskopie Kriminalistického ústavu Praha též zaměstnanci 
a příslušníci policie (dále jen „pracovník“) odborů kriminalistické techniky a expertiz 
a služby cizinecké a pohraniční policie určení svým vedoucím funkcionářem. 

 (5) Odbory kriminalistické techniky a expertiz plní následující úkoly: 

a) odbor kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky správy 
hl. m. Prahy vkládá do systému AFIS 2000 otisky a stopy a zajišťuje provoz 
krajské daktyloskopické sbírky, 

b) ostatní odbory kriminalistické techniky a expertiz vkládají do systému AFIS 2000 
pouze stopy a zajišťují provoz krajských daktyloskopických sbírek, 

a poskytují osobní údaje ze systému AFIS 2000 na základě dožádání orgánů činných 
v trestním řízení. 

(6) Vybavená pracoviště služby cizinecké a pohraniční policie vkládají do 
systému AFIS 2000 otisky a poskytují osobní údaje ze systému AFIS 2000 
v souvislosti s plněním úkolů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c), d) a e).  

(7) Subjekty systémů uvedené v odstavcích 5 a 6 plní povinnosti stanovené při 
zpracování osobních údajů8).  

 (8) Provozní gestor systému C-AFIS zajišťuje podle technicko-organizačních 
a metodických pokynů a požadavků věcného gestora systému C-AFIS provoz 
a technickou i programovou podporu systému C-AFIS, zejména 

a) údržbu a provozuschopnost výpočetní a přenosové techniky, 

b) rozvoj a instalaci programového vybavení, 

c) přenosy a zpracování aktualizačních dávek údajů ze systému AFIS 2000, 

d) dostupnost informací vedených v systému C-AFIS oprávněným uživatelům 
v rámci resortní datové sítě. 

(9) Vedoucí odboru systémového řízení a informatiky jmenuje správce, který 
plní úkoly provozního gestora systému C-AFIS a spolupracuje s jeho věcným 
gestorem. 

 
Čl. 4 

Uživatelé 

(1) Uživatelem systémů a daktyloskopických sbírek je pracovník 

a) věcného nebo provozního gestora se zřízeným uživatelským kontem a právem 
vkládat údaje do systému AFIS 2000 nebo z něj získávat informace, 

b) který potřebuje údaje ze systému AFIS 2000 a daktyloskopických sbírek 
při plnění úkolů policie uvedených v čl. 1 odst. 2, 

c) který má přímý přístup do systému C-AFIS při plnění úkolů policie uvedených 
v čl. 1 odst. 2, 

d) který potřebuje údaje ze systému C-AFIS při plnění úkolů policie, uvedených 
v čl. 1 odst. 2, ale dotazuje se prostřednictvím jiného pracovníka. 
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(2) Uživatelem se rozumí i manažeři a správci systémů a daktyloskopických 
sbírek.  

(3) Uživatel podle odstavce 1 písm. a) a b) je povinen 

a) dodržovat při využívání systémů pokyny věcných a provozních gestorů, provozní 
řád vybaveného pracoviště a uživatelské návody, 

b) provést všechna dostupná opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních 
údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před jejich neoprávněnou 
změnou nebo ztrátou, neoprávněným přenosem, jakož i jiným zneužitím, 
zejména učinit potřebná opatření, aby se se zpracovávanými osobními údaji 
nemohla seznámit třetí osoba, 

c) prokázat vždy oprávněnost a nutnost vstupu do systémů, 

d) využívat osobní údaje, získané ze systémů výhradně pro plnění služebních 
a pracovních úkolů, které mu byly uloženy nebo vyplývají z funkce jeho 
služebního nebo pracovního zařazení a pouze v rozsahu stanovených 
oprávnění, 

e) po skončení práce v systémech se řádně odhlásit, 

f) při zadávání hesla nepovolit jeho uložení v pracovních stanicích.  

 (4) Přístup k osobním údajům v systému C-AFIS uživatelů uvedených 
v odstavci 1 písm. c) a d) a jejich povinnosti stanoví interní akt řízení9). 

 
Čl. 5 

Daktyloskopované osoby 

Policejní orgán10) odpovídá za to, která osoba je daktyloskopována a proč. 
Daktyloskopování je prováděno 

a) osobám podezřelým11) či obviněným12) z úmyslných trestných činů včetně těch, 
které nejsou trestně odpovědné pro nedostatek věku nebo nepříčetnost, pokud 
policejní orgán nerozhodne s ohledem na charakter a provedení trestného činu 
jinak,  

b) osobám nalezeným, po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají právní 
způsobilost v plném rozsahu12),  

c) osobám, které odmítly nebo nemohou prokázat svoji totožnost13), 

                                                 
9)  Závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2005, kterým se upravuje jednotný postup 

při provozování a využívání programu „Dotazy do informačních systémů". 
10)  Čl. 2 písm.c) závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001. 
11)  § 158 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. 
12) § 42e zákona č. 283/1991 Sb. 
13)  § 13 odst. 2 a 3 písm. a) zákona č. 283/1991 Sb. 



ZPPP č. 30/2005  Strana 6 

d) tzv. domácím osobám14); u nich není daktyloskopování prováděno 
na daktyloskopickou kartu, ale například na čistý list papíru; jejich otisky nejsou 
vkládány do systému AFIS 2000 ani do daktyloskopických sbírek, slouží jen 
k porovnání a vyloučení stop a poté jsou vráceny zpět policejnímu orgánu, 

e) cizincům, pokud tak stanoví právní předpisy15).  
 

Čl. 6 
Obsah systém ů  

 (1) Systém AFIS 2000 obsahuje databáze 

a) otisků osob13) a mrtvol neznámé totožnosti, otisků osob16) označených 
dvanáctimístným identifikačním kódem, 

b) stop z míst dosud neobjasněných trestných činů označených  

1. identifikačním číslem, které obsahuje 

1.1. kód uživatele, 

1.2. číslo stopy, pod kterým je vedena v daktyloskopické sbírce, 

1.3. rok zařazení do daktyloskopické sbírky, 

1.4. poslední dvojčíslí roku vymazání záznamu ze systému AFIS 2000, 

1.5. pořadové číslo úlohy, 

2. trestněprávní kvalifikací skutku, 

3. názvem a číslem jednacím útvaru policie, který stopu zajistil, 

c) otisků cizinců17), žadatelů o udělení azylu a azylantů18) a cizinců žádajících 
o dočasnou ochranu19). 

 (2) V systému AFIS 2000 jsou kromě otisků evidovány tyto osobní údaje: 
jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost a některé 
aspekty popisu osoby. Dále je uveden důvod daktyloskopování; do kolonky „Důvod 
daktyloskopování” na daktyloskopické kartě se neuvádí paragrafové znění skutkové 
podstaty trestného činu, ale pouze  

a) trestní řízení,  

b) pátrání, 

                                                 
14) Čl. 2 písm. j) závazného pokynu policejního prezidenta č. 88/2002 k naplňování, 

provozování a využívání Národní databáze DNA. 
15)  Zákon č. 326/1999 Sb. 

Zákon č. 325/1999 Sb. 
Zákon č. 221/2003 Sb. 

16)  § 158 a 179b zákona č. 141/1961 Sb. 
 § 42e zákona č. 283/1991 Sb. 
17) Zákon č. 326/1999 Sb.  
18) Zákon č. 325/1999 Sb. 
19) Zákon č. 221/2003 Sb. 
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c) cizinec20), 

d) cizinec17) - prohlášení víza za neplatné, 

 cizinec - řízení ve věci správního vyhoštění, 

cizinec - ověření totožnosti, 

cizinec - plnění závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 

cizinec - poskytnutí dočasné ochrany, 

cizinec - zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, 

cizinec - správní vyhoštění, 

e) dočasná ochrana19); 

položku „Poznámka“ vyplní služba cizinecké a pohraniční policie u osob uvedených 
v písmenu d) takto: SKARTXXXX (místo XXXX označí rok, ve kterém budou osobní 
údaje ze systému AFIS 2000 zlikvidovány); pokud dojde ke změně příčiny 
daktyloskopování (např. cizinec daktyloskopovaný původně pro správní vyhoštění 
zažádal mezitím o azyl), doplní služba cizinecké a pohraniční policie položku 
„Poznámka“ o tuto skutečnost; do položky „Poznámka“ mohou být uváděny i další 
údaje potřebné pro plnění úkolů policie, zejména v souvislosti s likvidací osobních 
údajů. 

 (3) Osobní údaje podle odstavce 2 písm. a) a b) jsou v obou systémech 
vedeny odděleně od souboru osobních údajů podle odstavce 2 písm. c), d) a e).  

 (4) Systém C-AFIS obsahuje osobní údaje o daktyloskopovaných osobách, 
jejichž otisky jsou uloženy v systému AFIS 2000 a některé další položky, například 
důvod a datum daktyloskopování, kód útvaru, ve kterém bylo daktyloskopování 
provedeno, datum zavedení do systému C-AFIS a číslo daktyloskopické karty. 
Systém C-AFIS je aktualizován ze systému AFIS 2000. 

 
Čl. 7 

Vkládání osobních údaj ů  

 (1) Kriminalistickotechnická pracoviště policie21) zajišťují stopy na místě činu 
a pořizují otisky osob uvedených v čl. 5 písm. a), b), c) a d) na daktyloskopické karty, 
kde zároveň vyplní další osobní údaje. 

(2) Vybavená pracoviště služby cizinecké a pohraniční policie, která 
zpracovávají osobní údaje cizinců (čl. 5 písm. e) včetně otisků na pracovních 
stanicích LSS-3000 nebo jiným způsobem, zasílají daktyloskopické karty 
Kriminalistickému ústavu Praha.  

 (3) Osobní údaje (čl. 6 odst. 2) obsažené ve vyplněných daktyloskopických 
kartách vkládají do systému AFIS 2000 spolu s otisky pouze uživatelé uvedení v čl. 4 
odst. 1 písm. a). 

                                                 
20) Nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 o zřízení „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za 

účelem účinného použití Dublinské úmluvy.  
 Zákon č. 325/1999 Sb. 
21) Čl. 2 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001, ve znění 

závazného pokynu policejního prezidenta č. 84/2004. 
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ČÁST DRUHÁ 

Likvidace údaj ů ze systému AFIS 2000 

Čl. 8 
Stopy 

(1) Stopy z míst neobjasněných trestných činů se uchovávají minimálně 
po dobu, která odpovídá promlčecí době konkrétního trestného činu, z něhož stopa 
pochází. Rok vyřazení označí uživatel podle čl. 4 odst. 1 písm. a) v identifikačním 
čísle stopy. Pokud dojde ke změně kvalifikace trestného činu, je povinností 
policejního orgánu ohlásit tuto změnu tomu znaleckému pracovišti policie, které bylo 
dožádáno o znalecké zkoumání. 

(2) Pokud uživatel podle čl. 4 odst. 1 písm. a) ztotožní stopu s konkrétní 
osobou, neprodleně zajistí likvidaci stopy ze systému AFIS 2000. 

(3) Je-li trestný čin, při jehož objasňování byly zajištěny stopy, objasněn jiným 
způsobem než na základě stop, policejní orgán vydá neprodleně po objasnění 
písemný pokyn k vyřazení těchto stop z krajské daktyloskopické sbírky. Odbor 
kriminalistické techniky a expertiz informuje o vyřazení stop Kriminalistický ústav 
Praha, který zajistí likvidaci stopy ze systému AFIS 2000. 

 
Čl. 9 

Osoby v trestním řízení a pátrání 

(1) Likvidaci osobních údajů ze systému AFIS 2000 zajistí Kriminalistický 
ústav Praha. Osobní údaje osob v trestním řízení a pátrání, pokud není dále uvedeno 
jinak, zůstávají v systému AFIS 2000 až do smrti této osoby, respektive do doby 
uvedené v čl. 12. 

(2) Pokud je vlastním šetřením policie nebo na základě pravomocného 
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu zjištěno, že se skutek nestal22), stanovuje 
se uschovací lhůta 5 let od tohoto zjištění. Pokud je na základě pravomocného 
rozhodnutí soudu zjištěno, že nebylo prokázáno, že se skutek stal23), stanovuje se 
uschovací lhůta 10 let od tohoto zjištění.  

(3) Pokud je vlastním šetřením policie nebo na základě pravomocného 
rozhodnutí státního zástupce nebo soudu zjištěno, že skutek není trestným činem24), 
stanovuje se uschovací lhůta 10 let od tohoto zjištění. 

(4) Odbor systémového řízení a informatiky jednou ročně automaticky prověří, 
zda jsou osoby, jichž se týkají meritorní rozhodnutí policie, státních zástupců nebo 
soudů uvedených v odstavcích 2 a 3, uvedeny v systému C-AFIS a seznam osob 
(výběr), u jejichž osobních údajů již uplynula stanovená uschovací lhůta, zašle úřadu 
služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen 
„úřad“). U osob z tohoto seznamu úřad automaticky nebo jiným vhodným způsobem 
prověří, zda proti nim nebylo nebo není vedeno jiné trestní řízení, které odůvodňuje 
daktyloskopování.  

                                                 
22) § 159a odst. 1, 172 odst. 1 písm. a) a 188 odst. 1 písm. c) zákona č. 141/1961 Sb. 
23) § 226 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 
24) § 159a odst. 1, 171 odst. 1, 172 odst. 1 písm. b), 179c odst. 2 písm. b), c) a d), 

188 odst. 1 písm. b) a c), 222 odst. 2 a § 226 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb. 



ZPPP č. 30/2005  Strana 9 

(5) Pokud bylo policejním orgánem prokázáno, že se osoba skutku, pro nějž 
byla daktyloskopována, nedopustila, informuje o této skutečnosti policejní orgán 
Kriminalistický ústav Praha prostřednictvím úřadu, který automaticky nebo jiným 
vhodným způsobem prověří, zda proti osobě nebylo nebo není vedeno jiné trestní 
řízení, které odůvodňuje daktyloskopování.  

(6) Seznam osob podle odstavců 4 a 5, proti nimž nebylo nebo není vedeno 
jiné trestní řízení, které odůvodňuje daktyloskopování, předá úřad Kriminalistickému 
ústavu Praha, a ten zajistí likvidaci příslušných osobních údajů ze systému 
AFIS 2000. 

(7) Kriminalistický ústav Praha jednou ročně poskytne Národní ústředně 
Interpolu, Národní jednotce Europolu a Národní centrále SIRENE seznam osob, 
které byly jimi zaslány k uložení do systému AFIS 2000. Národní ústředna Interpolu, 
Národní jednotka Europolu a Národní centrála SIRENE vyznačí v seznamech osoby, 
jejichž osobní údaje jsou určeny k likvidaci. 

 

Čl. 10 
Osoby neznámé totožnosti 

Otisky osob neznámé totožnosti jsou neprodleně zlikvidovány ze systému 
AFIS 2000 a Ústřední daktyloskopické sbírky na základě požadavku policejního 
orgánu, který potvrdí Kriminalistickému ústavu Praha, že byla zjištěna totožnost 
a osobní údaje nejsou nadále potřebné pro plnění úkolů v souvislosti s trestním 
řízením. 

 
Čl. 11 

Mrtvoly neznámé totožnosti 

Otisky mrtvol neznámé totožnosti jsou zlikvidovány ze systému AFIS 2000 
a Ústřední daktyloskopické sbírky za 3 roky po zjištění totožnosti na základě 
požadavku policejního orgánu, který potvrdí Kriminalistickému ústavu Praha, že byla 
zjištěna totožnost a osobní údaje nejsou nadále potřebné pro plnění úkolů 
v souvislosti s trestním řízením. 

 
Čl. 12 

Úmrtí osoby 

(1) Odbor systémového řízení a informatiky jednou ročně automaticky prověří, 
které osoby uvedené v seznamu zemřelých zaslaném odborem informatizace 
veřejné správy Ministerstva vnitra jsou v systému C-AFIS. Z tohoto seznamu se 
vyloučí osoby, po kterých policie pátrá. Seznam po vyloučení těchto osob se zašle 
Kriminalistickému ústavu Praha k provedení likvidace. Osoby, po kterých policie 
pátrá, zůstanou v systému AFIS 2000 a Ústřední daktyloskopické sbírce ještě 20 let 
od data zjištění úmrtí. Otisky ostatních zemřelých osob, včetně všech dalších 
zpracovávaných osobních údajů, jsou zlikvidovány ze systému AFIS 2000 a Ústřední 
daktyloskopické sbírky do 3 let od data úmrtí. 

(2) Osobní údaje se budou likvidovat pouze u jednoznačně ztotožněných 
osob; to znamená v rozsahu příjmení (další příjmení), jméno (další jméno) a rodné 
číslo (v případě cizinců příjmení, jméno a rodné číslo nebo datum narození). 
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(3) U všech případů, kdy nedojde k jednoznačnému ztotožnění, zašle odbor 
systémového řízení a informatiky dané záznamy s osobními údaji 
o nejednoznačnosti v elektronicky vytěžitelné podobě úřadu k posouzení. Úřad 
provede automaticky nebo jiným způsobem posouzení a označí záznamy, které 
budou určeny k likvidaci.  

 
Čl. 13 

Děti a mladiství 

(1) Pokud byla osoba daktyloskopována při plnění úkolů v souvislosti 
s trestním řízením před dovršením věku 15 let, provádí se prověření potřebnosti 
zpracování osobních údajů v roce, v němž dovrší 18 let. Na základě odůvodněného 
rozhodnutí může být zpracování osobních údajů prodlouženo na další 3 roky 
od tohoto prověření.  

  (2) V roce, v němž osoba dovrší 21 let věku, musí být její osobní údaje 
zlikvidovány, pokud nebyla daktyloskopována po 15. roce věku pro jinou trestnou 
činnost, na kterou se vztahuje oprávnění ke zpracování osobních údajů v systému 
AFIS 2000. 

(3) Osobní údaje dětí a mladistvých, které se dopustily trestných činů 
uvedených v právním předpise25),se podle odstavců 1 a 2 neprověřují.  

(4) Odbor systémového řízení a informatiky jednou ročně zpracuje seznam 
osob vedených v systému C-AFIS, které dovrší v kalendářním roce věk 18 a 21 let 
a poskytne ho úřadu. Úřad automaticky nebo jiným vhodným způsobem prověří, 
zda proti osobě není vedeno trestní řízení, a další okolnosti předcházejícího trestního 
řízení v případě osob, kterým je 18 let, nebo zda proti osobě není vedeno trestní 
řízení v případě osob, kterým je 21 let, a rozhodne o likvidaci nebo dalším 
zpracování osobních údajů. Výsledný seznam osob, jejichž osobní údaje mají být 
zlikvidovány, zašle Kriminalistickému ústavu Praha. 

 
Čl. 14 

Daktyloskopické karty 

(1) Osobní údaje podle čl. 6 odst. 2 písm. a), b), c) a e) jsou 
z daktyloskopických sbírek vyřazovány fyzickou likvidací daktyloskopických karet 
ve stejných lhůtách jako osobní údaje ze systému AFIS 2000. Informace o likvidaci 
osobních údajů ze systému AFIS 2000 a Ústřední daktyloskopické sbírky zašle 
Kriminalistický ústav Praha neprodleně příslušnému odboru kriminalistické techniky 
a expertiz, který pak rovněž neprodleně zlikviduje předmětné daktyloskopické karty.  

(2) Osobní údaje podle čl. 6 odst. 2 písm. d) jsou z daktyloskopických sbírek 
vyřazovány fyzickou likvidací daktyloskopických karet ve lhůtách stanovených 
právním předpisem26). 

 
Čl. 15 

Cizinci 

(1) Otisky osob uvedených v čl. 5 písm. e) se uchovávají v systému AFIS 2000  
po dobu stanovenou právními předpisy27). 

                                                 
25) § 62 zákona č. 141/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
26) § 160 zákona č. 326/1999 Sb. 
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(2) Osobní údaje cizinců podle čl. 6 odst. 2 písm. c) budou Kriminalistickým 
ústavem Praha likvidovány jednou ročně na základě jednotlivých sdělení roku 
likvidace službou cizinecké a pohraniční policie. 

(3) Jednou ročně vyhotoví Kriminalistický ústav Praha seznam osob podle 
čl. 6 odst. 2 písm. d) a e), jejichž otisky by měly být v tomto roce zlikvidovány. 
Vychází přitom z roku uvedeného v poznámce na daktyloskopické kartě za slovem 
„SKART“. Tento seznam zašle službě cizinecké a pohraniční policie, která prověří 
zejména ty osoby, které mají v položce „Poznámka“ více záznamů. Konečný seznam 
cizinců, jejichž osobní údaje mají být likvidovány, zašle zpět Kriminalistickému ústavu 
Praha.  

 (4) Jednotlivé požadavky na likvidaci osobních údajů před uplynutím 
zákonných lhůt (odstavec 1) budou útvary služby cizinecké a pohraniční policie 
zasílány Kriminalistickému ústavu Praha cestou ředitelství Policie České republiky 
služby cizinecké a pohraniční policie, které potvrdí oprávněnost tohoto požadavku.  

 
Čl. 16 

Protokol o likvidaci 

(1) Pokud je prováděno podle tohoto závazného pokynu prověření dalšího 
uchování osobních údajů (čl. 9 odst. 7, čl. 13 odst. 4 a čl. 15 odst. 3), postupuje se 
podle interního aktu řízení28). 

(2) Kriminalistický ústav Praha provede likvidaci osobních údajů v souladu se 
seznamy osob zaslanými úřadem, službou cizinecké a pohraniční policie a Národní 
ústřednou Interpol, Národní jednotkou Europol a Národní centrálou SIRENE. 

(3) O likvidaci osobních údajů pořídí Kriminalistický ústav Praha protokol, který 
obsahuje  

a) datum likvidace, 

b) přiložený seznam, na základě kterého byly osobní údaje zlikvidovány. 

(4) Potvrzený protokol se eviduje a ukládá se skartační lhůtou 5 let po likvidaci 
osobních údajů. 

 
Čl. 17 

Likvidace osobních údaj ů v systému C-AFIS 

Vyřazování osobních údajů ze systému C-AFIS provádí provozní gestor 
systému C-AFIS ihned po zaslání aktualizačních údajů věcným gestorem systému  
C-AFIS. 

 
Čl. 18 

Zajišt ění zásad systému řízení jakosti a bezpe čnost 

(1) Veškeré součásti systému AFIS 2000 musí odpovídat zásadám zajištění 
jakosti29) a všichni uživatelé musí být náležitě proškoleni. 

                                                                                                                                                         
27) § 160 zákona č. 326/1999 Sb. 
 § 71 zákona č. 325/1999 Sb. 
 § 50 zákona č. 221/2003 Sb. 
28) 

Čl. 10 odst. 5 závazného pokynu policejního prezidenta č. 55/2002.   
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(2) Prostory, ve kterých jsou systém AFIS 2000 a Ústřední daktyloskopická 
sbírka umístěny, musí být elektronicky zabezpečeny a celý objekt Kriminalistického 
ústavu Praha je zároveň nepřetržitě střežen příslušníky Policie České republiky  
útvaru pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby. Rovněž prostory, ve kterých 
jsou umístěny krajské daktyloskopické sbírky a pracovní stanice systému AFIS 2000, 
jsou chráněny proti vstupu nepovolaných osob.  

(3) Systém C-AFIS je provozován na centrální úrovni na serverech 
Databázového centra policie, které je systémově uspořádané podle principů třívrstvé 
architektury. Databázové centrum policie je režimovým pracovištěm s přístupem 
pouze oprávněným osobám. Veškerý vzdálený přístup k databázovým serverům je 
oddělen pomocí firewallu, na kterém se pomocí nadefinovaných pravidel (filtrů) 
kontrolují IP adresy a čísla služeb všech procházejících TCP/IP paketů. Propuštěny 
jsou pouze pakety vyhovující nadefinovaným pravidlům. Přístup k osobním údajům 
prostřednictvím datového spojení je realizován programem „Dotazy do informačních 
systémů“9). 

(4) K zajištění ochrany osobních údajů jsou prováděna následující technicko-
organizační opatření:  

a) na pracovních stanicích může pracovat pouze ten, kdo má přidělené uživatelské 
konto, které je zřízeno na základě písemné žádosti vedoucích funkcionářů 
vybavených pracovišť; osoby jsou proškoleny školitelem na těchto pracovištích, 

b) systém AFIS 2000 pracuje ve virtuální síti s nadefinovanými IP adresami a není 
povolen prostup mezi sítí Intranet MV ani jinou sítí,  

c) jsou prováděny namátkové kontroly - kdo byl přihlášen do systému AFIS 2000 
a co v něm prováděl, 

d) odpovědi na telefonické dotazy, zda je osoba v databázi, nejsou podávány; 
dotazovatelé jsou odkazováni na systém C-AFIS,  

e) požadavky na kopii daktyloskopické karty jsou prováděny jen na základě 
písemné žádosti s číslem jednacím a žádost je uložena do uplynutí archivační 
doby. 

                                                                                                                                                         
29) 

ČSN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na způsobilosti zkušebních 
a kalibračních laboratoří - třídící znak 01 5253, 02-2001, str. 1 až 46. 
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Čl. 19 
Zrušovací ustanovení 

 Zrušuje se rozkaz policejního prezidenta č. 118/2002, kterým se zavádí 
celostátní zkušební provoz centrálního informačního systému C-AFIS – „Evidence 
otisků prstů”. 

 
 Tento závazný pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. 
 

Č. j. KUP- 207/K-2005 
 

Policejní prezident 
genpor. JUDr. Jiří KOLÁŘ  v. r. 

 

Obdrží: 

M, N, odb. leg., odb. práv., insp. MV, BO, 
SITK MV, odb. inter. auditu a supervize, 
odb. arch. a spis. sl., odb. bezp. pol., 

PP, N, KPP, OKS, BO, ALO, OSŘI, 
ŘSPP, ŘSDP, ŘSSČP, ŘSŽP, ÚSKPV, 

ÚONVDK, ÚZČ, ÚSČ, ÚOKFK, ÚOOZ, NPC, ÚDV, 
ÚOÚČ, ÚOP, LS, CPP, ÚRN, KÚP, 

P ČR správy krajů a správa hl. m. Prahy, 

SPŠ MV, Pol. akademie ČR, 

Hlavní velitelství voj. policie, Gen. řed. cel, 
BIS, Vězeňská služba ČR,  

 

Z á z n a m : 

S pokynem byli seznámeni (dne-kým): ......................................................................... 
Opatření učiněná k provedení pokynu: …….............................................................…. 
Kontrolou pověřen: ….................................................................................................... 
Datum: .........................…... Podpis vedoucího pracovníka: ........................................ 

Doporučená hesla pro dokumentaci: 

- daktyloskopie 
- informační systémy 
- kriminalistická technika 
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