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ROZKAZ 
policejního prezidenta 
ze dne 27. dubna 2004, 

kterým se omezuje p řijímání dožádání o genetická zkoumání 
znaleckými pracovišti Policie České republiky 

 

 V souvislosti s uplatněním zvýšených bezpečnostních opatření v rámci boje 
proti terorizmu, v návaznosti na rozkaz policejního prezidenta č. 32/2004, k vyhlášení 
policejního opatření v souvislosti se zajištěním vnitřního pořádku a bezpečnosti na 
území České republiky, před teroristickými útoky a s ohledem na kapacitní přetíženost 
znaleckých pracovišť Policie České republiky (dále jen „znalecká pracoviště policie“) 
dožádáními o kriminalistické genetické expertizy 
 
I. s t a n o v í m 

zasílat znaleckým pracovištím policie pouze dožádání o kriminalistickou 
genetickou expertizu 

a) pro naplňování Národní databáze DNA bukálními stěry obviněných ze 

1. zvlášť závažných trestných činů,1) 

2. trestných činů proti životu a zdraví,2) 

3. trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti,3) 

4. trestných činů proti lidskosti4), 

5. trestných činů spáchaných ve prospěch zločinného spolčení5), 
b) stop i bukálních stěrů osob v případech odůvodněných hrozbou teroristického 

útoku, souvisejících s takovou hrozbou nebo s přímým útokem, včetně 
mimořádných událostí; je nezbytné uvést procesní postavení osoby, 

c) stop i bukálních stěrů obviněných v souvislosti s objasňováním 
a prověřováním trestných činů, které jsou z hlediska uschovacích lhůt 
označeny jako kategorie č. 16), 

d) v případech hodných zvláštního zřetele, kdy má policejní orgán srovnávací 
vzorek konkrétní důvodně podezřelé osoby, který je nutno porovnat s profilem 
DNA stopy z místa činu; 

 

                                                           
1)  § 41 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
2)  § 220, § 221 odst. 3 a § 222 zákona č. 140/1961 Sb. 
3)  § 231 odst. 3 a 4, § 232 až 234a, § 235 odst. 2 a 3, § 241, § 242 odst. 2 až 4, § 246 odst. 

2 a 3 zákona č. 140/1961 Sb. 
4)  § 259a odst. 3 a 4 a § 260 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb. 
5)  § 163a zákona č. 140/1961 Sb. 
6)  Příloha č. 3 rozkazu policejního prezidenta č. 28/2004, kterým se zahajuje celorepublikový 

zkušební provoz informačního systému „Kriminalisticky sledované události“. 
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II. u k l á d á m 

a) vedoucím služebním funkcionářům policejních orgánů7) 

1. přímo na dožádání o kriminalistickou genetickou expertizu uvádět některý 
z důvodů uvedených v části I. a nestanovovat lhůtu pro zpracování 
dožádání, 

2. důsledně dodržovat věcnou příslušnost 8 ) a nezasílat Policii České 
republiky Kriminalistickému ústavu Praha dožádání o kriminalistickou 
genetickou expertizu, která byla předtím adresována odboru 
kriminalistické techniky a expertiz Policie České republiky správ krajů; 
výjimkou jsou odbory kriminalistické techniky a expertiz Policie České 
republiky správy Středočeského kraje a správy hl. m. Prahy, 

3. při dožádání provádět výběr (omezení) počtu zkoumaných stop na 
základě důkazních souvislostí na maximálně 5 stop; případné další stopy 
předkládat až pokud je výsledek předchozího zkoumání negativní, 

b) řediteli úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia 
České republiky 

řešit případné spory vyplývající z tohoto rozkazu a stanovovat priority pro 
zkoumání; 

 
III. m ě n í m 

závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002, k naplňování, provozování a 
využívání Národní databáze DNA, takto: 

a) v čl. 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní: 

„(2) Znalecká (expertizní) pracoviště policie (dále jen “znalecká 
pracoviště”) v souladu s interním aktem řízení2) provádí kriminalistickou 
genetickou expertizu ke zjištění profilu DNA v rámci prověřování3) nebo 
vyšetřování4) trestných činů stanovených interním aktem řízení.5) 

 
5)  Rozkaz policejního prezidenta č. 52/2004, kterým se omezuje přijímání dožádání 

o genetická zkoumání znaleckými pracovišti Policie České republiky.“, 

b) poznámky pod čarou č. 6) až 11) se zrušují. 
 

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vydání. 
 
Č. j. PPR-1428-1/KPV-2004 

 
 Policejní prezident 

 genpor. JUDr. Jiří KOLÁŘ  v. r. 

Obdrží: 

                                                           
7)  Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001, kterým se upravuje postup Policie 

České republiky při plnění úkolů v trestním řízení. 
8)  Čl. 4 závazného pokynu policejního prezidenta č. 135/2001, kterým se upravuje věcná, 

funkční a místní příslušnost znaleckých (expertizních) pracovišť Policie České republiky. 
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M, N, odb. leg., insp. MV, odb. int. auditu a supervize, 
odb. arch. a spis. sl., odb. práv, bezp. odb.,  

SPŠ MV, Policejní akademie ČR, 

PP, KPP, NPP, BO, OKS, ALO, 
OPP, OSŘI, HOO, PIS, 
HHS, OMPS, OPER, SVSPS, SKŘ, 
OEPA, OMPP, OCN, ORCN, HS, 
OSKH, PO, OSPČV, 
ŘSPP, ŘSDP, ŘSSČP, ŘSŽP, ÚSKPV, 
ÚZČ, ÚSČ, ÚOKFK, ÚOOZ, NPC, ÚDV, 
ÚOÚČ, ÚOP, LS, CPP, ÚRN, KÚP, 
P ČR správy krajů a správa hl. m. Prahy 

Hlavní velitelství voj. policie, 
Gen. řed. cel, BIS, Vězeňská služba ČR, 
Úřad pro ochranu osobních údajů 

Z á z n a m 

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

 

Doporučené heslo pro dokumentaci: 

- expertizy 
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