
POLICIE CESKE REPUBLIKY
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Počet listů: 3
Pří|ohy: 1/6

ROZHODNUTI
a r

o částečném odmítnutí Žádosti
podle zákona č. 106/1999 sb.

Policie České repub|iky, která je povinným subjektem podle s 2 odst. 1 zákona
č. 106/í999 Sb', o svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších předpisů,

rozhod la

ve věciŽádosti o informace pod|e zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Ve
znéní pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon Ó. 10611999 Sb.-) ze dne 11.04.2011 Žadate|e Tomáše
PEO|NY, nar. 21'04.1966, S|ezská 56, 12o 00 Praha 2 (dá|e jen ,,Žadate|..)

tak to .

Podle ustanovení s í5 zákona č. 106/,t999 sb. anazák|adě s 1í odst.6 zákona č. 106/í999
Sb. Žádost částečně o d m í t á.

odůvodnění:

Dne 31 . o1.2013 obdrže|o Ministerstvo vnitra rozsudek Městského soudu vPraze ě. j. 10 A
25112011-38-43 ze dne 10. 1.2013 o Ža|obě Žadate|e, kterou se domáha| přezkoumání rozhodnutí
Ministerstva vnitra č. j. MV-77808/KM-2011 ze dne 25.07.2011, kteým by|o zamítnuto odvo|ání
proti rozhodnutí Krimina|istického ústavu Praha Policie České repub|iky ě. j. KUP-S5o4-2tČJ-2o11-
009KKR ze dne 16'06.2011, kterým byla částečně odmítnuta Žádost Žadate|e o poskytnutí
informace ze dne 11.04.2011, a toto rozhodnutí potvrzeno. Městský soud vPraze rozhod|, Že se
obě výše uvedená rozhodnutízrušujía Polici i ČR se nařizuje poskytnout Žadatelitext:

1. závazného pokynu policejního prezídenta č. 88l2o02 k nap|ňování, provozování a využívání
Národnídatabáze DNA,

2, závazného pokynu po|icejního prezidenta č' 30/2005, kterým se upravuje provozování
informačních systémů AF|S 2000, c.AFlS a některé podmínky provozování
dakty|oskopických sbírek,
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3. rozkazu policejního prezidenta č. 5212004, kteým se omezuje přijímání doŽádání
o genetická zkoumáníznaIeckými pracovišti Pol icie České repub|iky,

4. rozkazu policejního prezidenta č' 6712009, o identifikačních úkonech a provozování
zkušebního provozu informainího systému FODAGEN.

Uvedené předpisy budou Žadatel i vsouladu s rozsudkem Městského soudu vPraze c. j. 10 A
251 |2011.38-43 poskytnuty PoIicejním prezidiem České repubIiky.

V části, týkající se závazného pokynu po|icejního prezidenta č. 100|2001, ke krimina|isticko-
technické ěinnosti Po|icie České repub|iky (dále jen zP PP ě' 1oot2oo1), byla soudem věc vrácena
Ža|ovanému - Ministerstvu vnitra k dalšímu řízení.

Dne 18.02.2o13 obdrŽel KriminaIistický ústav Praha PoIicie České repub|iky rozhodnutí
Ministerstva vnitra č. j. Mv-77808-11|KM-2011 ze dne 15.02.2013, kteým by|o pod|e $ 90 odst' 1
písm. b) zákona č. 500/2004 sb., správní řád, zrušeno rozhodnutí povinného subjektu č. j' KUP-
55O4-2|ČJ-2o11-oogKKR ze dne 16'06.2011 a věc by|a vrácena knovému projednání správnímu
orgánu, který rozhodnutí vyda|.

Vzh|edem k výše uvedenému by|a opětovně posouzena Žádost Žadatele ze dne 11.04.2011, v níŽ
bylo poŽadováno poskytnutí ,,textLr všech interních předpisŮ Poticie České republiky, které se
vztahují k ustanovení $ 65 zákona č. 273/2008 sÓ., o Poticii České repubtiky, zejména těch
vážících se k otázce, jak mají přístušníci Poticie ČR využívat své diskreční pravomoci zatožené $
65 odsť. 1 písm, a) a odst. 5 tohoto zákona a na základě čeho mají při tomto rozhodování
postupovať,.

zP PP Ó, 100|2001 je vnitřním předpisem, kteý upravuje krimina|istickotechnický a s tím spojený
krimina|istickotaktický postup po|icejních orgánů při vyh|edání, oh|edání a zajištění místa činu,
předmětů a stop se zv|áštním zřetelem k moŽnostem zkoumání zejména v oboru krimina|istika.
Městský soud v Praze konstatova|, Že ve vztahu k s 11 odst. 6 zákona ě. 10611999 Sb. shledává
jako ,,plně logický a opodstatněný závěr správních orgánŮ, že práci policie mŮŽe ohrozit, budou-li
jejÍ metody potencionálním pachatelŮm trestných činů známy, neboť se budou moci na svoji
trestnou činnost lépe připravit, aby zamezili jejímu následnému odhalení; či případně mohou tyto
informace napomoci pachatelŮm trestné činnosti přijejich snaze o zahlazení stop trestného činu,',
Současně Městský soud v Praze nepovaŽuje sám tento fakt za dostatečný důvod pro odepření
Žadate|em poŽadovaných informací' nebot' uvedený efekt nelze spatřovat v prozrazení informací
obecně známých či dostupných např' v odborných kriminaIistických pub|ikacích. Jsou-|i však pod|e
názoru zmíněného soudu v ZP PP ě' 10ol2o11 upraveny takové postupy či metody, které obecně
známé nejsou a jejictr popis ne|ze běŽně nalézt ani Ve veřejně dostupných odborných
krimina|istických pub|ikacích, bude utajení existence takových metod jistě Žádoucí, nebot' jejich
prozrazení můŽe ztíŽtt práci Policie Čn pri odhalování trestných činů.

Vsou|adu srozsudkem Městského soudu vPraze č. j  1o A25112011-38-43 ze dne 10.  1.2013
došlo nejprve k vymezení, kteých ustanovení ZP PP č. 10012001 se Žádost Žadatele týká, přičemŽ
by|o konstatováno, Že se jedná o č|' 161, 175, 176, 177, 252, 253, 263, 268, 269, 270, 274, 331
a 332. Dá|e bylo provedeno posouzení uvedených ustanovení, zda na ně skutečně dopadá $ 1 1
odst. 6 zákona c. ,t06/1999 Sb., přičemŽ by|o shledáno' Že vyjmenovaná ustanovení mohou být
Žadate|i zaslána s výjimkou č|' 175 odst. 3 písm. d), kde je uveden specifický taktický postup
Po|icie Čn pri využívání dakty|oskopických sbírek, a č|. 332 odst. 4 aŽ 9, které obsahují některé
technické postupy Po|icie Čn pri pořizovánífotografií osob' Pod|e $'11 odst.6 zákona ě. 106/1999
Sb. povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně
informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálŮ
azpráv o postupu při prověřování oznámení' které vznik|y činností těchto orgánů při ochraně
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úko|Ů



podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných
v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odha|ovat trestnou činnost nebo
stíhat trestné činy nebo zajišt'ovat bezpečnost České repub|iky. Po zvážení uvedených okolností
Po| i c ieČn nem ů že č| '  ' t75odst .3písm.  d)  ačl .332odst .4až9Žadate| i  poskytnout .

Na zák|adě výše uvedených skutečností by|o v souladu s ustanovením s 15 zákona
č. 106i1999Sb. rozhodnuto o částečné odmítnutí Žádosti. Ustanovení č|. 161 , 175 (svýjimkou
odst.  3 písm. d),  176, 177,252,253,263, ?68,269,27o,274,331 a 332 (s výj imkou odst '  4 aŽ 9)
jsou uvedeny v pří|oze k tomuto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je moŽno v sou|adu s ustanovením $ 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb'
podat odvo|ání do 15 dnů odp dne doručení tohoto rozhodnutí, a to kMinisterstvp vnitra ČR
podáním u Kriminalistického ústavu Praha Policie Ceské repub|iky, pošt. schr. 62|KUP, Strojnická
27 ,170  89  P raha  7 .

Za správnost vyhotoven í:
Z. Prošek

VYPRAVENO DNE:

#m€",.,"'Wj



PRo VN|TŘtrtí porŘEgu

100
zÁvpzvÝ porcYr.t

po| icej n ího prezidenta
ze dne 7. prosince 2001

ke krimina|istickotechnické činnosti Poticie České republiky

Změna: ZPPP č' 84/2004
ZPPP č' 20/2007

ČÁsr rŘErÍ
zAJ!ŠŤoVÁt{í oe.JeKTŮ zKoUMÁNí

Hlava Xl
Kriminal istická daktyloskopická expertiza

Čt. tot
Vymezení expertizy

('l) Krimina|istickou dakty|oskopickou expertizou Se pro potřeby objasňování
trestní věci zjišťuje, na podk|adě zv|áštností tvarů otisků papi|árních linií na prstech,
dlaních a chodid|ech, shoda dvou a více otisků. K tomu se vyuŽíva1í a rozvíjqí
poznatky obecné dermato|ogie.

(2) Kriminalistické daktyloskopické zkoumání vychází z poznání, že

a) nejsou na světě dva |idé, kteří by mě|i stejné obrazce papi|árních |inií,

b) obrazce papilárních |inií u |idí zůstávají po celý Život relativně neměnné,

c) papi|ární |inie jsou neodstranitelné, není-|i odstraněn a zárodečná vrstva kůŽe.

(3) Kriminalistická dakty|oskopická expertiza je vzájemné porovnáváni objektů
zajištěných v souvis|osti s objasňovanou trestní věcí se srovnávacím materiá|em,
při kterém se zjišťuje vzdjemná shodnost charakteristických znaků v jejich detailech
a rozmístění.

(4) Zkoumání se provádí ve stejném měřítku za využití optických přístrojů
a pomůcek.

Dakýloskopické sbírky

Čt. l ls
Čtenění daktyloskopických sbírek a jejich vyuŽití

(1) K úče|u identifikace osob a stop se vedou

a) Ústřední daktyloskopická sbírka v Krimina|istickém ústavu Praha,

b) krajské daktyloskopické sbírky u odborů krimina|istické techniky a expertiz'
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(2) Dakty|oskopické sbírky uvedené v odstavci 1 zahrnují

a) sbírku otisků prstů a dlaní osob,

b) sbírku stop z neobjasněných případů,

c) sbírku stop z objasněných případů'

(3) Dakty|oskopických sbírek se vyuŽívá zejména k

a) zjišt'ování a prověřovánítotoŽnosti osob a mrtvo| neznámé totoŽnosti,

b) vyh|edání shodných dakty|oskopických otisků prstů (d|aní) se stopami zejména
z místa činu,

srovnání otisků prstů osob obviněných z určité trestné činnosti
s daktyloskopickými stopami z neobjasněných trestných činů,

viz odůvodnění rozhodnutí,

srovnání dakty|oskopických stop zajištěných na předmětech pohřešované osoby
s otisky mrtvoly k moŽnému zjištěníjejí totoŽnosti'

(a) Ke srovnávání dat v dakty|oskopických sbírkách Se
automatizovaný daktyIoskopický identifikační systém (Automated
ldentification System - AFIS).

c)

d)

e)

vyuŽívá
Fingerprint

ct. 176
Sbírky otisků prstů a dlaní osob

(1) Ústřední dakty|oskopická sbírka slouŽí k uchování daktyloskopických
otisků všech osob daktyloskopovaných na Území České repub|iky a osob, jejichŽ
otisky by|y zaslány zejména lnterpo|em odboru mezinárodní po|icejní spo|upráce
Po|icejn ího prezidia České republiky.

(2) Krajské dakty|oskopické sbírky s|ouŽí k uchování daktyloskopických otísků
osob daktyloskopovaných u útvarů po|icie v rámci kraje.

(3) V dakty|oskopických sbírkách jsou vedeny otisky prstů, dlaní a jiné osobní
údaje všech dakty|oskopovaných osob od věku trestní odpovědnosti').

(4) V sou|adu se zvláštními právními předpisy2) jsou do daktyloskopické sbírky
zařazovány otisky prstů, d|aní a jiné osobní údaje účastníků iízení o udě|ení azy|u,
azy|antů a cizinců'

., 
s 13 odst. 6 a 42e zákona č. 28311991 Sb.
s 158 odst. 3 písm. f) zákona č,.14111961 sb.
$ 12 odst. 4 zákona č' 12411992 sb., o Vojenské po|icii.
s 11 odst. 1 zákona č. 555/1992 sb., o Vězeňské s|uŽbě a justiční stráŽi České
republiky.
Závazný pokyn po|icejního prezidenta č. 30/2005, kterým se upravuje provozování

^' systémů AF|s 2000, C-AF|S a některé podmínky provozování dakty|oskopických sbírek'
zl 

$ 47 zákona č,. 325|1999 Sb.' o azy|u a o změně zákona č. 28311991 sb.' o Po|icii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azy|u), ve znění pozdějších
předpisů.
s 163 písm. f ) ,  s  164 odst .  1 písm. s) ,  odst .2 písm. d) a odst '  3 '  s  167 písm. b) zákona
č.32611999 Sb., o pobytu cizinců na území České repub|iky a o změně některyich
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(5) Do daktyloskopické sbírky se zařazují otisky prstů, d|aní a jiné osobní
Údaje dalších osob v sou|adu se zvláštním právním předpisem3).

(6) o daktyloskopování osob pod|e odstavcŮ 3 až 5 rozhodne po|icejní orgán,
kteý trestní věc objasňuje' Dakty|oskopování osoby provádí místně přís|ušné
kriminaIistickotechnické pracoviště, přísIušná pracoviště sluŽby cizinecké
a pohraniční po|icie, Ústřední celní správy a Vězeňské s|uŽby České repub|iky
ve věznicích, kde je vykonávána vazba nebo výkon trestu odnětí svobody.

(7) Pro úče|y dakty|oskopických sbírek se osoby dakty|oskopují na tiskopis
(pří|oha č. 6), a to vŽdy ve dvou stejně kva|itních vyhotoveních (jedna karta je určena
pro krajskou daktyloskopickou sbírku a druhá pro Ustřední dakty|oskopickou sbírku).
Vyhotovené dakty|oskopické karty se do obou dakty|oskopických sbírek odeš|ou
neprod|eně. Pokud se jedná o dakty|oskopování účastníků řízeni o udě|ení azy|u,
azy|antů a cizinců23), je vyhotovena dakty|oskopická karta pouze v jednom provedení
a odeš|e se neprodleně do Ústřední dakty|oskopické sbírky.

Čl' lzl
Vyřazování daktyloskopických karet

(1) Z dakty|oskopických sbírek jsou vyřazovány karty dakty|oskopovaných
osob v sou|adu se zvláštním právním předpisem a interním aktem řízenía) '

(2) o vyřazenl karty s otisky z krajské dakty|oskopické sbÍrky se, S uvedením
důvodů, uvědomí pracoviště Ústřední daktyloskopické sbírky a naopak.

Hlava XV
KriminaIistická biologická expertiza

Čt' zsz
Vymezení expertizy

Krimina|istickou bio|ogickou expertizou se pro potřeby objasňování trestní věci
zkoumá materiá| a určuje se' zda jde o materiá| bio|ogický; u bio|ogického materiálu
se určuje jeho druh, původ, v|astnosti nebo účinky. K tomu vyuŽívá a rozvíjí poznatky
genetiky, imunologie, histologie, fyziologie, biochemie, mikrobiologie, botaniky,
zoologie a ekologie.

zákonŮ, ve znění zákona 14012001Sb., ve znění pozdějších předpisŮ.
Čl. + oost. 1 písm. c) a odst. 3 závazného pokynu policejního prezidenta č' 111t2oo0,
kteým se upravuje postup přís|ušníků Po|icie České repub|iky v souvislosti
se zajištěním cizince dle ustanovení $ 15 zákona č.283|1991 Sb', o Po|ici i  České
repub|iky, ve znění pozdějších předpisů.
Cl. 1 odst. 3 písm. e) závazného pokynu policejního prezidenta č. 3412006, kterým

^' se upravuje umíst'ování cizinců do zařízení pro zajištění cizinců.
J, H|ava lV a V zákona č.2831199íSb.
4) 

$ 42i zákon a č' 283t1991 Sb.
Závazný pokyn po|icejního prezidenta č. 30/2005'
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Čt. zsg
objeký zkoumání

KriminaIistickou biologickou expertizou se zkoumají

bio|ogické materiály |idského původu, zejména krev, měkké tkáně
(např. sva|ovina, tkáně orgánů, tuková tkáň) a tvrdé tkáně (např. kosti, zuby,
chrupavka, nehty), trichoIogický materiá| (v|asy, chIupy), sperma, sIiny, pot
a dalšítělní sekrety a exkrety,

biologické materiá|y zvířecího původu, zqména krev, měkké a tvrdé tkáně
a tricho|ogický materiá| (srst),

biologické materiá|y rostl inného a Živočišného původu, celé organismy i jejich
části, vy7vojová stádia, p|ody, a|e i řada zemědě|ských, potravinářských
a průmys|ových produktů z rost|in a Živočichů; speciálně biologické zkoumání
zahrnuje i tzv. biotické mikročástice (např' py|, spory hub, řasy, rozsivky,
minerální buněčné ink|uze, mikroskopické části těl hmyzu a peří)'

Čt. zos
Zajištění srovnávacích materiá|ů spermatu, slin, potu

a da|ších tělních sekretů lidského původu

(1)Jako srovnávací materiál k vyhodnocení všech typů |idských tě|ních
sekretů se pouŽije srovnávací vzorek s|in osoby. odebere Se nas|iněním
cigaretového papírku (nevhodné pro zkoumání DNA). odběr srovnávacího vzorku
s|in |ze provést i formou výtěru z ústní dutiny (buká|ní Vytěr) pro tento účel určeným
komerčně vyráběným steri|ním tamponem V transparentním p|astovém obalu.
Prověřovaná osoba poskytující srovnávací vzorek z ústní dutiny by nemě|a jíst ani pít
nejméně 20 minut před provedením odběru (moŽnost znečištění odebraného
srovnávacího materiá|u neŽádoucí příměsí). Před odběrem se zkontroluje
neporušenost přelepky uzávěru p|astového oba|u a ten se poté otevře kroutivým
pohybem v místě naznačené perforace (u nápisu STERILE). Po vyjmutí tamponu
(drŽet za uzávěr) a po vo|ném zasunutí do otevřených úst se provede během 5 aŽ 10
vteřin krouŽivým pohybem stěr povrchu buká|ní partie Úst - sliznice na levé i pravé
straně tváří (obdoba lehké krátké masáŽe). Bezprostředně po odběru se tampon
u|oŽí tak, aby doš|o k jeho vyschnutí (např. odstřiŽením konce plastového oba|u nebo
v|oŽením do speciá|ní papírové transportní krabice). Celý postup se opakuje
itamponem v druhém obalu.

(2) Během uvedených úkonů nesmí nikdy dojít ke kontaktu tamponu s jiným
povrchem (např. ruce osob, oděvní součástky, po|oŽení tamponu na desku sto|u,
břity nůŽek při odstřihování přední části p|atového obalu) neŽ jsou ústa prověřované
osoby a vnitřek schránky na tampon. V opačném případě se tampon is plastovým
oba|em odstraní (bez oh|edu na to, zda jiŽ by| pouŽit či nikoli) a provede opakovaný
odběr.
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Hlava XVI
Krim i na|istická genetická expertiza

Čt. zoa
Vymezení expertizy

(1) Kriminalistickou genetickou expertizou Se pro potřeby objasňování trestní
věci zkoumá v makro i mikromnoŽství |idský biologický materiá| obsahující DNA.
K tomu se vyuŽívají a rozvíjqí poznatky biochemie, mo|ekulární bio|ogie, popu|ační
genetiky a řady da|ších příbuzných bio|ogických discip|ín. Součástí
mo|ekulárně-genetického zkoumání je i uk|ádání získaných DNA profi|ů do Národní
databáze DNA, vyhledání a porovnání shodných DNA profi|ů osob a stop z míst činů.

(2) Ve zvláštních případech se pro úče|y uvedené v odstavci 1 provádí
ana|ýza mitochondriá|ní DNA (mtDNA), jejíŽ výs|edky a|e nejsou ukládány v Národní
databázi DNA.

Čt' zog
objekty zkoumání

Krimina|istická genetická expertiza umoŽňuje stanov|t závěry, Že
zkoumaný objekt je biologický materiá| lidského původu s určitou konfiguraci
genetických znaků V rámci jednotlivých dé|kouých nebo sekvenčních
polymorfismů vybraných chromozomálních ob|astí lidské DNA,

zkoumaný objekt je přítomen na určitém předmětu nebo místě,
zkoumané objeký jsou z h|ediska zjištěné konfigurace genetických znaků
v rámci jednotlivých dé|kových nebo sekvenčních po|ymorfismů vybraných
chromozomálních oblastí |idské DNA shodné nebo rozdí|né'

Zajištbvání objektů zkoumáni

Čl. zlo
Při zajišťování biologického materiálu l idského původu pro kriminalistickou

genetickou expertizu se postupuje podle hlavy XV.

Čt. zl+
Zajišt'ování srovnávacích materiál ů

(1)Jako srovnávací materiál se ke genetickému zkoumání pouŽívají výtěry
z ústní s|iznice (bukální vytěry) nebo vzorek tekuté krve (č|. 259).

(2) Pro zabezpeč,ení všech hygienických, bezpečnostních a metodických
poŽadavků při odběru srovnávacího vzorku ústního výtěru jsou k dispozici standardní
soupravy.

a)

b)

c)
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Hlava I
Urěování totožnosti osob

Čt. sst
obecná pravid|a postupu při popisování osoby

(1)Popis osoby Se provádí pokud moŽno za denního svět|a.
Popisovaná osoba by měla vŽdy stát, aby popisující po|icejní orgán nebo
krimina|istický technik dobře vidě| popisované části těla a mohl přesně vystihnout
jejich tvar, barvu a velikost.

(2) Popisování se provádí tak, aby by|a co moŽná nejméně narušena
důstojnost popisované osoby. Je-li třeba zjistit například zvláštní znamení na skryté
části tě|a popisované osoby, provede toto zjištění osoba stejného poh|aví.

(3) PopisovánÍ se provádí do e|ektronického formu|áře v informačním systému
FODAGEN.

Čt. ssz
Krim ina|istické fotog rafování osob

(,|) Krimina|istické fotografie osob se pořizují pro účely kriminaIistických
evidencí, zejména za úče|em zjištění totoŽnosti. Fotografií se dokumentují
morfologicko-anatomické znaky osoby i v případech přirozených nebo úmys|ných
změn podoby.

(2) Fotografování pachatele trestného činu se provede v případech
sta novených zv|áštn ím i p rávn ím i p řed pisy22).

(3) Fotografování osoby se provádí na základě doŽádání po|icejního orgánu,
kteý trestní věc objasňuje, zpravid|a u místně přís|ušného krimina|istickotechnického
nebo znaleckého pracoviště po|icie' Nedí|nou součástí doŽádání je uvedení druhu
poŽadované fotografie, jejich počet a stanovení termínu zhotovení.

(4) - (9) viz odůvodnění rozhodnutí'

Tento závazný pokyn nabyivá účinnosti 1. |edna 2002'

Č.i' ea.stzooo-KÚP-K

Policejní prezident
v zastoupení
náměstek po|icejního prezidenta
plk. JUDr. Václav JAKUBIK v. r .




