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ROZKAZ 
policejního prezidenta 
ze dne 19. května 2009 

o identifika čních úkonech a provozování zkušebního provozu 
informa čního systému FODAGEN 

 
Změna: RPP č. 171/2009 
    RPP č. 164/2010 
    RPP č. 170/2010 
 
 K zajištění jednotného postupu Policie České republiky (dále jen „policie“) 
při provádění identifikačních úkonů a provozování zkušebního provozu informačního 
systému FODAGEN (dále jen „systém FODAGEN“) 

I. s t a n o v í m 

pokračovat v celorepublikovém zkušebním provozu systému FODAGEN; 

II. u r č u j i 

a) správcem 

úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České 
republiky, 

b) provozovatelem 

centrálu informatiky a analytických procesů služby kriminální policie 
a vyšetřování Policejního prezidia České republiky, 

c) zhotovitelem 

Kriminalistický ústav Praha; 

III.  v y d á v á m 

a) v příloze č. 1 k tomuto rozkazu „Zásady provádění identifikačních úkonů 
a provozování systému FODAGEN“, 

b) v příloze č. 2 k tomuto rozkazu vzor formuláře „Žádost o provedení 
identifikačních úkonů“, 

c) v příloze č. 3 k tomuto rozkazu vzor formuláře „Souhlas biologicky 
příbuzných osob se zpracováním osobních údajů“, 

d) v příloze č. 4 k tomuto rozkazu vzor formuláře „Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (plošný screening)“; 

IV.  u k l á d á m 

a) řediteli Kriminalistického ústavu Praha zpracovat do 30. června 2009 návrh 
interního aktu řízení policejního prezidenta, kterým 
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1. bude zřízena pracovní skupina, která připraví systém FODAGEN do 
rutinního provozu, 

2. budou stanoveny úkoly pracovní skupině, včetně zpracování návrhu 
závazného pokynu policejního prezidenta k rutinnímu provozu systému 
FODAGEN, a termíny jejich plnění, 

b) ředitelům a vedoucím organizačních článků Policejního prezidia České 
republiky, ředitelům útvarů policie s celostátní působností, ředitelům 
krajských ředitelství policie a ředitelům útvarů policie zřízených v rámci 
krajských ředitelství policie 

1. zajistit podmínky pro práci se systémem FODAGEN, 

2. zajistit při provádění identifikačních úkonů postup v souladu s přílohou 
č. 1 k tomuto rozkazu, 

3. poskytnout pracovní skupině součinnost při plnění jejích úkolů, 

c) řediteli centrály informatiky a analytických procesů služby kriminální policie a 
vyšetřování Policejního prezidia České republiky provést likvidaci všech 
uložených kriminalistických fotografií do 30. září 2009, 

d) ředitelům krajských ředitelství policie a ředitelům útvarů policie zřízených 
v rámci krajských ředitelství policie provést do 30. září 2009 likvidaci všech 
kriminalistických fotografií pořízených do konce roku 1998; 

V.  z r u š u j i  

rozkaz policejního prezidenta č. 10/2004, kterým se zavádí celostátní zkušební 
provoz centrálního informačního systému FODAGEN. 

 
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání. 

Platnost tohoto rozkazu končí uplynutím dne 31. prosince 2011. 
 
 
 Č.j. KUP-271-36/ČJ-2008 

 Zpracovatel: Kriminalistický ústav Praha 
 
 
 

Policejní prezident 
brig. gen. Mgr. Oldřich MARTINŮ  v. r. 

 
 
Doporučená hesla pro evidenci: 

-  fotografování 
- daktyloskopie 
- genetika 
-  informační systémy 
-  kriminalistická technika 
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Zásady provád ění identifika čních úkon ů 
a provozování systému FODAGEN  

 
ČÁST PRVNÍ 

CHARAKTERISTIKA, Ú ČEL A OBSAH SYSTÉMU FODAGEN 

Čl. 1 
Charakteristika a ú čel systému FODAGEN 

(1) Systém FODAGEN je celostátní automatizovaný manuálně aktualizovaný 
informační systém provozovaný policií v souladu s právním předpisem1). 

(2) Systém FODAGEN je určen ke zpracování informací o provedených 
identifikačních úkonech (popisování, fotografování, daktyloskopování, odebírání 
biologického materiálu) a v té souvislosti získaných osobních údajů a je využíván 

a) při předcházení a odhalování trestné činnosti, zjišťování pachatelů trestných činů 
a konání vyšetřování o trestných činech2) a proviněních, 

b) v souvislosti s plněním úkolů policie při identifikaci osob3), 

c) při pátrání po osobách4). 

(3) Systém FODAGEN dále umožňuje 

a) vést přehled o pohybu pořízené daktyloskopické karty a odebraného 
biologického materiálu od kriminalistického technika do  Kriminalistického ústavu 
Praha, respektive odboru kriminalistické techniky a expertiz krajských ředitelství 
policie (dále jen „znalecké pracoviště policie”) a případně zpět (daktyloskopická 
karta se vrací kvůli nedostatečné kvalitě daktyloskopických otisků nebo jiným 
nedostatkům) a o stavu jejich zpracování, 

b) analytickou, řídící a kontrolní činnost, 

c) zpracování statistických přehledů provedených identifikačních úkonů. 

(4) Zpracování osobních údajů v systému FODAGEN upravují právní 
předpisy5). 

 

                                            
1) § 2 a hlava X zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona 

č. 41/2009 Sb. 
2) § 85 zákona č. 273/2008 Sb. 
 §114 a 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 

znění pozdějších předpisů. 
3) § 63 a 65 zákona č. 273/2008 Sb. 
 § 158 odst. 3 zákona č.141/1961 Sb. 
4) § 68 zákona č. 273/2008 Sb. 
5) Hlava X zákona č. 273/2008 Sb. 
 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 Závazný pokyn 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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Čl. 2 
Obsah systému FODAGEN 

(1) Systém FODAGEN obsahuje subsystémy 

a) evidenci osob, v níž jsou zpracovávány údaje o osobách, kterým byly provedeny 
identifikační úkony (čl. 3 odst. 2); evidenci osob využívá také Národní databáze 
DNA, 

b) evidenci identifikačních úkonů, která zahrnuje 

1. třídílné kriminalistické fotografie, fotografie celé postavy, portrétní fotografie a 
fotografie zvláštních znamení – např. tetování, piercing (dále jen 
„kriminalistická fotografie”), 

2. popis osob, 

3. záznam o pořízení daktyloskopických otisků, 

4. záznam o odebrání biologického materiálu za účelem zjištění profilu DNA, 

c) evidenci údajů o příjemcích v rozsahu jméno, příjmení, OEČ a jejich pracoviště. 

(2) V evidenci osob jsou zpracovávány osobní údaje: 

a) jméno, příjmení a všechna další známá jména a příjmení (přejmenování, 
provdání)6), rodné příjmení, 

b) pohlaví, 

c) datum narození a koncovka rodného čísla, 

d) země narození, 

e) státní příslušnost, 

f) přezdívka. 

(3) V evidenci identifikačních úkonů jsou k osobě vedeny zejména: 

a) typ a číslo průkazu totožnosti, 

b) adresa trvalého pobytu, 

c) důvod provedení identifikačních úkonů 

1. trestní řízení, 

2. identifikace, 

3. pátrání, 

4. eliminační osoba, 

d) pracoviště policie, kde byly identifikační úkony provedeny, 

e) datum provedení identifikačních úkonů, 

f) záznam o ověření údajů v Centrální evidenci obyvatel České republiky. 
 

                                            
6) Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 3 
Identifika ční úkony 

(1) Identifikační úkony jsou prováděny kriminalistickými techniky, případně 
jinými příslušníky policie proškolenými ke kriminalistickotechnické činnosti a určenými 
k provádění identifikačních úkonů (dále jen „technik“) v souladu s interním aktem 
řízení7) na základě písemné žádosti (formulář – příloha č. 2 k tomuto rozkazu) 
příslušníka policie nebo policejního orgánu8) (dále jen „policejní orgán“), kterou po 
provedení identifikačních úkonů založí k pomocným materiálům trestního spisu. 
Osobní údaje v písemné žádosti musí být policejním orgánem ověřeny v Centrální 
evidenci obyvatel České republiky. Pokud jde o cizince, jeho osobní údaje se ověří 
v informačním systému Služby cizinecké policie. 

(2) Policejní orgán žádá provedení identifikačních úkonů u osob 

a) prověřovaných9), pokud jsou současně zaslány i srovnávací stopy z místa činu 
a požadované genetické nebo daktyloskopické zkoumání může přinést důkaz, 

b) kterým bylo sděleno podezření pro spáchání úmyslného trestného činu10), 

c) obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu11), nebo u osob11) 

1. ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, 

2. jimž bylo uloženo ochranné léčení, 

3. nalezených, po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost 
k právním úkonům v plném rozsahu, 

d) které odmítly nebo nemohou prokázat svoji totožnost12); osobní údaje osob, 
kterým jsou identifikační úkony prováděny policisty služby cizinecké policie 
v rámci jejich působnosti správních orgánů podle právních předpisů13) se 
nezapisují do systému FODAGEN, 

e) tzv. „eliminačních osob“; eliminační osobou je osoba, která má jakoukoliv 
souvislost s prověřovaným trestným činem nebo mimořádnou událostí nebo 
s osobami, které jsou podezřelé z jeho spáchání, např. 

1. poškozený trestným činem nebo jeho oznamovatel (za účelem vyloučení 
biologických nebo daktyloskopických stop), 

2. biologicky příbuzná pohřešované nebo hledané osoby (pouze odběr 
biologického materiálu za účelem identifikace), 

                                            
7) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001, ke kriminalistickotechnické činnosti 

Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
8) Čl. 2 písm. c) závazného pokynu policejního prezidenta č.100/2001. 
9) § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb. 
10) § 179b a 179c zákona č. 141/1961 Sb. 
 § 65 zákona č. 273/2008 Sb. 
11) § 65 zákona č. 273/2008 Sb. 
12) § 63 zákona č. 273/2008 Sb. 
13) 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. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. plošný screening (ve výjimečných případech v souvislosti s pátráním po 
osobě pachatele a zjišťováním jeho totožnosti), 

f) mrtvých neznámé totožnosti. 

(3) U osoby podle odstavce 2 písm. b) a c) policejní orgán žádá o 

a) provedení všech identifikačních úkonů v případech 

1. zvlášť závažných zločinů14), 

2. trestných činů proti životu a zdraví15), 

3. trestných činů proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a 
listovního tajemství16), 

4. trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti16a), 

5. trestných činů proti rodině a dětem16b), 

6. trestných činů proti majetku17), 

7. trestných činů obecně nebezpečných17a), 

8. trestných činů proti lidskosti, proti míru a válečných trestných činů18), 

9. trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny19), 

10. trestných činů páchaných formou pokračování19a) nebo souběhu, 

b) provedení jakékoli kombinace identifikačních úkonů s ohledem na povahu, 
závažnost, způsob spáchání a okolnosti trestného činu u ostatních trestných 
činů. 

(4) Pokud technik zjistí, že osobě byly již v minulosti identifikační úkony 
provedeny a jsou zapsány v systému FODAGEN, postupuje následovně 

a) zkontroluje, zda popis osoby a kriminalistické fotografie odpovídají současnému 
vzhledu osoby a pokud ano, tyto identifikační úkony neprovede; uplynula-li však 
doba uvedená v interním aktu řízení20), anebo došlo-li k výrazné změně vzhledu 
osoby, provede technik znovu oba tyto identifikační úkony kompletně nebo 
částečně (v rozsahu, který postihne změny vzhledu), 

b) sejme daktyloskopické otisky znovu, je-li jejich pořízení starší než 6 měsíců; 
dříve v případě, pokud 

1. je zjevné poškození nebo obnovení papilárního terénu (zranění, amputace 
apod.), 

                                            
14) § 14 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 
15) Část druhá hlava I zákona č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
16) Část druhá hlava II zákona č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
16a) 

Část druhá hlava III zákona č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
16b) 

Část druhá hlava IV zákona č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
17) Část druhá hlava V zákona č. 40/2009 Sb. 
17a) 

Část druhá hlava VII zákona č. 40/2009 Sb., ve znění zákona č. 306/2009 Sb. 
18) Část druhá hlava XIII zákona č. 40/2009 Sb. 
19) § 361 zákona č. 40/2009 Sb. 
19a) § 129 zákona č. 40/2009 Sb. 
20) Čl. 332 odst. 5 závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001. 
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2. ani jedna z dříve pořízených daktyloskopických karet osoby není zařazena 
do informačního systému AFIS (např. nekvalitní provedení), 

c) pokud je profil DNA již zařazen v Národní databázi DNA, biologický materiál 
znovu neodebírá s výjimkou, je-li důvodné podezření na jinou identitu. 

 
Čl. 4 

Elimina ční osoby 

(1) Eliminační osoby nejsou nikdy fotografovány ani popisovány. 

(2) U osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodu 1 lze učinit ze statistických 
důvodů záznam o odebrání jejich daktyloskopických otisků a biologického materiálu - 
k tomu slouží zvláštní modul programu. V něm se vyplňují pouze iniciály jména a 
příjmení. 

(3) Eliminační osoby nejsou daktyloskopovány na daktyloskopickou kartu, ale 
např. na čistý list papíru; jejich otisky nejsou vkládány do systému AFIS, respektive 
do daktyloskopických sbírek. Slouží jen k porovnání a vyloučení stop z místa činu 
a poté je papír s daktyloskopickými otisky znaleckým pracovištěm policie vrácen zpět 
policejnímu orgánu k založení do příslušné spisové dokumentace. 

(4) Osobní údaje eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodu 2 
se zapisují do evidence osob v systému FODAGEN. Tyto osoby podepisují souhlas 
s odběrem biologického materiálu a s vedením osobních údajů (příloha č. 3 k tomuto 
rozkazu). Tento souhlas bude založen v příslušném spise, vedeném k pohřešované 
nebo hledané osobě. 

(5) Osobní údaje eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodu 3 
se zapisují do evidence osob v systému FODAGEN. Osoby podepisují souhlas 
s vedením osobních údajů (příloha č. 4 k tomuto rozkazu). Tento souhlas bude 
založen v příslušném spise vedeném v souvislosti s trestním řízením. 

 
Čl. 5 

Zasílání biologického materiálu za ú čelem zjišt ění profilu DNA 

(1) Pokud je znaleckému pracovišti policie zasílán biologický materiál osob 
zároveň se stopami, je nutné přiložit dožádání o znalecké zkoumání, tj. porovnání a 
vyloučení stop. Profil DNA prověřovaných je založen do Národní databáze DNA a při 
likvidaci se postupuje podle čl. 17. 

(2) Biologický materiál eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) 
bodu 2 je zasílán znaleckým pracovištím policie ve standardních odběrových 
soupravách s žádostí o založení do Národní databáze DNA s uvedením důvodu 
založení. 

(3) Pokud je biologický materiál osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b) a c) 
zasílán znaleckému pracovišti policie beze stop, pak se ke standardním odběrovým 
soupravám nepřikládá žádná písemnost. Z biologického materiálu bude stanoven 
profil DNA, porovnán a založen do Národní databáze DNA. 
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ČÁST DRUHÁ 
SUBJEKTY SYSTÉMU FODAGEN A JEJICH ÚKOLY 

Čl. 6 
Subjekty systému FODAGEN 

(1) Subjekty systému FODAGEN jsou 

a) správce, 

b) zhotovitel, 

c) zpracovatel, 

d) příjemce. 

(2) Správcem21) je úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního 
prezidia České republiky (dále jen „úřad“); jeho ředitel určí manažera22), který 
zajišťuje plnění úkolů správce. 

(3) Zhotovitelem je Kriminalistický ústav Praha23); jeho ředitel určí manažera, 
který zajišťuje plnění úkolů zhotovitele. 

(4) Zpracovatelem24) jsou 

a) pořizovatelská pracoviště25), kterými jsou policejní orgány požadující provedení 
identifikačních úkonů, 

b) vkladatelská pracoviště26), kterými jsou kriminalistickotechnická pracoviště25), 
příp. další určená pracoviště podle čl. 14 odst. 2, 

c) provozovatel27), kterým je centrála informatiky a analytických procesů služby 
kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (dále jen 
„centrála informatiky“); její ředitel určí administrátora systému28), který zajišťuje 
plnění úkolů provozovatele, 

d) zřizovatelé přístupových kont, kterými jsou centrála informatiky, odbory 
informačních a komunikačních technologií krajských ředitelství policie, nebo jim 
podřízené organizační články. 

(5) Příjemci29) jsou určení30) příslušníci a zaměstnanci policie (dále jen 
„pracovník“) 

a) pořizovatelských pracovišť, 

b) vkladatelských pracovišť, 

c) správce a provozovatele systému FODAGEN, 
                                            
21) Čl. 2 odst. 2 písm. n) závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
22) Čl. 1 písm. a) bod 27 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007, 

o terminologii v oblasti informačních systémů 
23) Čl. 1 písm. a) bod 39 a 40 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
24) Čl. 2 odst. 2 písm. m) závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
25) Čl. 2 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 100/2001. 
26) Čl. 7 odst. 2 písm. a) až c) závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
27) Čl. 7 odst. 2 písm. e) závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
28) Čl. 1 písm. a) bod 30 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
29) Čl. 8 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
30) Čl. 8 odst. 2 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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d) kterým bylo povoleno oprávnění pro přístup do systému FODAGEN ve 
stanovené roli pro plnění jejich úkolů (čl. 14). 

(6) Příjemcem jsou i další pracovníci, kteří potřebují údaje ze systému 
FODAGEN pro plnění služebních úkolů a kteří jej využívají prostřednictvím příjemců 
uvedených v odstavci 4 písm. d). Při využívání se postupuje přiměřeně podle 
interního aktu řízení31). 

 
Čl. 7 

Povinnosti správce 

Správce plní povinnosti při zpracování osobních a dalších údajů v souladu 
s interním aktem řízení32) a dále odpovídá za 

a) sledování vývoje legislativy z hlediska jeho věcné působnosti v oblasti 
zpracování identifikačních údajů, 

b) shromažďování a vyhodnocování podnětů na úpravy a rozvoj systému 
FODAGEN od příjemců v součinnosti s Kriminalistickým ústavem Praha, 

c) zpracování požadavku na likvidaci získaných údajů k osobě, pokud na základě 
rozhodnutí orgánu činném v trestním řízení nejsou již potřeba pro plnění úkolů 
v souvislosti s trestním řízením nebo pro účel, pro který byly získány 
(čl. 17 až 22), a provedení likvidace, 

d) shromažďování a posuzování individuálních žádostí příjemců o provedení změny 
či výmazu chybně zapsaných údajů uvedených v evidenci osob a doplnění nově 
zjištěných údajů o totožnosti osoby (vyznačení tzv. pravé identity na základě 
určení policejního orgánu), 

e) provedení změn dle písmene d) i v dalších informačních systémech, kterých je 
správcem, a předání této informace na vědomí správcům jiných informačních 
systémů v policii, pokud je to potřebné s ohledem na stanovený účel systému, 

f) provádění kontroly oprávněnosti příjemců v roli podle čl. 14 odst. 1 písm. b). 
 

Čl. 8 
Povinnosti zhotovitele a zpracovatele 

(1) Zhotovitel plní povinnosti stanovené interním aktem řízení33). 

(2) Zhotovitel v součinnosti se správcem34) 

a) stanovuje účel systému FODAGEN pro plnění úkolů policie, 

b) upravuje a rozvíjí systém FODAGEN, 

c) sleduje vývoj legislativy z hlediska jeho věcné působnosti, 

d) udržuje a mění číselník popisu osoby, 

                                            
31) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 138/2007, o programu „Dotazy do informačních 

systémů“, ve znění závazného pokynu policejního prezidenta č. 172/2007. 
32) Čl. 6 odst. 2 a 3 a příloha č. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
33) Čl. 1 písm. a) bod 40.5. – 40.7. závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
34) Čl. 1 písm. a) bod 40.1. – 40.4., 40.8. závazného pokynu policejního prezidenta 

č. 70/2007. 
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e) provádí školení, 

f) shromažďuje a vyhodnocuje podněty na úpravy a rozvoj systému FODAGEN, 

g) analyzuje a kontroluje funkčnost systému FODAGEN, 

h) je oprávněn vydávat pokyny upravující provoz systému FODAGEN, které budou 
závazné pro zpracovatele. 

(3) Kriminalistický ústav Praha zodpovídá za shromažďování a posuzování 
individuálních žádostí příjemců o změnu či výmaz chybně zapsaných údajů 
v evidenci identifikačních úkonů (čl. 2 odst. 1 písm. b). 

(4) Zhotovitel odpovídá za vytvoření programového vybavení a jeho správnou 
funkčnost pro zajištění činností uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. g) a odst. 2 a v části 
čtvrté. Do doby vytvoření příslušných nástrojů bude uvedené činnosti provádět 
Kriminalistický ústav Praha. 

(5) Zhotovitel poskytne provozovateli veškerou existující dokumentaci 
k systému FODAGEN a tuto dokumentaci v případě provedení úprav systému 
FODAGEN bude neprodleně aktualizovat. 

 
Čl. 9 

Povinnosti provozovatele 

(1) Provozovatel35) odpovídá za 

a) zajištění provozu systému FODAGEN, jeho kontrolu a bezpečnost, případně 
odstranění provozních závad serverů, 

b) realizaci bezpečnostní politiky systému FODAGEN a režimu ochrany, včetně 
kontrolních mechanismů, 

c) zabezpečení nepřetržité provozuschopnosti systému FODAGEN, 

d) údržbu, zálohování a obnovu databází, 

e) vedení provozní dokumentace a vyhodnocování případů selhání provozu 
systému FODAGEN, 

f) shromažďování informací o mimořádných a havarijních stavech při provozu 
systému FODAGEN a postupech při jejich řešení, 

g) zpracování přehledů osobních údajů k prověření nebo likvidaci a za provádění 
likvidace osobních údajů v případech stanovených tímto rozkazem. 

(2) Provozovatel na základě pokynů správce zajišťuje provedení změny nebo 
výmazu zapsaných údajů na základě požadavku správce nebo zhotovitele, případně 
plní další úkoly na pokyn správce. 

 

                                            
35) 

Čl. 1 písm. a) bod 29 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
 Čl. 7 odst. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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Čl. 10 
Povinnosti p říjemce 

(1) Systém FODAGEN využívají příjemci při ověřování, zda byly identifikační 
úkony v minulosti osobě již provedeny nebo k zápisu informací o prováděných 
identifikačních úkonech. 

(2) Příjemce je povinen 

a) plnit povinnosti při zpracování osobních údajů36), při zpracování dalších údajů 
postupuje obdobně, 

b) zapsat po provedení identifikačních úkonů úplné a přesné údaje do systému 
FODAGEN, 

c) upozornit bez zbytečného odkladu manažera, který plní úkoly správce, na 
chybné osobní údaje v systému FODAGEN nebo manažera, který plní úkoly 
zhotovitele na chybně zapsané údaje v evidenci identifikačních úkonů, 

d) po kontrole zápisu v evidenci identifikačních úkonů záznam uzavřít pro další 
úpravy, 

e) při využívání systému FODAGEN zohledňovat, zda záznam je uzavřený; při 
prohlížení dosud neuzavřeného záznamu brát informace v něm uvedené za 
prozatímní, tj. mohou být upraveny nebo smazány. 

 
Čl. 11 

Povinnosti po řizovatelských a vkladatelských pracoviš ť 

(1) Příjemce nejdříve ověří, zda osobní údaje osoby již jsou v systému 
FODAGEN zapsány. Pokud ne, musí kompletní osobní údaje zapsat. Pokud ano, 
zapíše pouze nový záznam o provedení identifikačních úkonů, zkontroluje obsah 
původního záznamu a doplní chybějící údaje (čl. 3 odst. 4). 

(2) Při popisování osoby vyplní příjemce jednotlivé položky popisu osoby 
vybráním příslušného termínu nejvíce odpovídajícímu skutečnosti. Co nelze popsat 
pomocí výběru z nabídky, zapíše příjemce volným textem do příslušného políčka. 

(3) Pokud příjemce daktyloskopuje osobu, vytiskne ze systému FODAGEN 
osobní údaje na tiskopis MV č. skl. 501 (daktyloskopická karta, modifikace pro 
systém FODAGEN), na které pořídí standardním způsobem daktyloskopické otisky 
prstů a dlaní; původní daktyloskopická karta má označení MV č. skl. 500 a nadále se 
v praxi využívá (např. Službou cizinecké policie). Pokud dojde k nedokonalému 
otištění papilárních linií, systém FODAGEN umožní tisk nových daktyloskopických 
karet se stejným identifikačním číslem. 

(4) Při pořizování kriminalistických fotografií poskytne systém FODAGEN 
alfanumerický evidenční údaj složený ze zkratky korespondující s označením 
bývalých okresů, pomlčky, roku ve tvaru 20xx, lomítka a pořadového čísla (max. čtyři 
číslice). Alfanumerický evidenční údaj v systému FODAGEN musí souhlasit s tím, 
který je zobrazen na levém snímku třídílné kriminalistické fotografie (pravý profil 
obličeje). 

                                            
36) Čl. 8 odst. 5 a 6 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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(5) Příjemce vloží kriminalistické fotografie v elektronické podobě ve formátu 
JPG do systému FODAGEN v nejkratší možné době po jejich zpracování. 

(6) Pokud příjemce odebírá biologický materiál, pak pouze pomocí standardní 
odběrové soupravy schválené hygienikem Ministerstva vnitra. Kódový údaj na obalu 
soupravy musí být zapsán do systému FODAGEN. Systém FODAGEN neumožňuje 
existenci dvou stejných kódů. 

(7) Policejní orgán nebo na základě jeho požadavku příjemce (čl. 14 odst. 1 
písm. b), odešle bez zbytečného odkladu 

a) daktyloskopické karty - jednu do znaleckého pracoviště krajského ředitelství 
policie a jednu do Kriminalistického ústavu Praha,  

b) soupravu s odebraným biologickým materiálem bez stop výhradně do 
Kriminalistického ústavu Praha a v ostatních případech do příslušného 
znaleckého pracoviště policie 

a tyto skutečnosti uvede příjemce do systému FODAGEN. 

(8) Jestliže pracovník v odvětví daktyloskopie nebo genetiky obdrží 
daktyloskopickou kartu nebo odebraný biologický materiál, které nejsou zapsány 
v systému FODAGEN a jsou určeny po zpracování k založení do informačního 
systému AFIS nebo Národní databáze DNA, vrátí je k dodatečnému zapsání 
osobních údajů. Stavy a výsledky zpracování přijatých daktyloskopických karet 
nebo biologického materiálu zaznamená do systému FODAGEN. 

(9) Není-li možné vkládání osobních údajů do systému FODAGEN z důvodu 
jeho nefunkčnosti, provede je příjemce dodatečně - neprodleně po obnovení 
provozu; případné poznámky s osobními údaji zlikviduje ihned po vložení do systému 
FODAGEN. 

(10) Chce-li příjemce pouze zjistit, zda jsou osobní údaje osoby již zařazeny 
v informačním systému AFIS, resp. Národní databázi DNA, je nutno prohlédnout 
zápisy o odebrání daktyloskopických otisků, resp. biologického materiálu a zjistit stav 
jejich zpracování. 
 

ČÁST TŘETÍ 
AKTUALIZACE A PRAVIDLA ZP ŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ 

Čl. 12 
Aktualizace 

Aktualizaci37) provádí přímo v systému FODAGEN příjemci podle přidělených 
rolí (čl. 14) vždy bez zbytečného odkladu. 

 
Čl. 13 

Postup p ři zřizování a zm ěnách p řístupových kont p říjemců 

(1) Vedoucí pracovník postupuje při určování příjemců dle interního aktu 
řízení38) s výjimkou přidělení rolí podle čl. 14 odst. 1 písm. b) až h), kdy je třeba 
vyžádat souhlasné stanovisko Kriminalistického ústavu Praha. 

                                            
37) Čl. 1 písm. a) bod 20 závazného pokynu policejního prezidenta č. 70/2007. 
38) Čl. 9 a 10 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
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(2) Vedoucí pracovník je povinen k údajům uvedeným v registrační kartě 
doplnit dále informace o určeném pracovišti příjemce. 

 
Čl. 14 

Role v systému FODAGEN 

(1) Příjemce v systému FODAGEN může mít přidělenu pouze jednu 
z následujících rolí 

a) „čtení“ (v registrační kartě označeno „A“) je určena pro pracovníky služby 
kriminální policie a vyšetřování a operačních oddělení na všech úrovních 
k vyhledávání informací o osobách, 

b) „technik“ (v registrační kartě označeno „B“) je určena pro pracovníky skupin 
kriminalistické techniky služby kriminální policie a vyšetřování, 

c) „daktyloskopie KÚP“ (v registrační kartě označeno „C“) je určena pro pracovníky 
Kriminalistického ústavu Praha v odvětví daktyloskopie, 

d) „daktyloskopie OKTE“ (v registrační kartě označeno „D“) je určena pro 
pracovníky znaleckých pracovišť krajských ředitelství policie v odvětví 
daktyloskopie, s výjimkou Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, 

e) „daktyloskopie OKTE Praha“ (v registrační kartě označeno „E“) je určena pro 
pracovníky znaleckého pracoviště Krajského ředitelství policie hlavního města 
Prahy v odvětví daktyloskopie, 

f) „genetika“ (v registrační kartě označeno „F“) je určena pro pracovníky znaleckých 
pracovišť policie v odvětví genetiky, 

g) „administrátor aplikace“ (v registrační kartě označeno „G“) je určena jen pro 
pracovníka Kriminalistického ústavu Praha, který bude provádět např. aktualizaci 
číselníků, 

h) „administrátor osob“ (v registrační kartě označeno „H“) je určena jen pro 
pracovníka úřadu, který bude zjišťovat/ověřovat pravé identity osob zapsaných 
v systému FODAGEN. 

(2) V odůvodněných případech lze na základě předchozího souhlasu správce 
systému FODAGEN na dobu nezbytně nutnou pro splnění daného úkolu přiřadit roli i 
jinému subjektu než je stanoveno v odstavci 1. 

 
Čl. 15 

Využívání a bezpe čnost systému FODAGEN 

(1) Přístup do systému FODAGEN je možný pouze z pracovních stanic 
připojených do datové sítě Intranet Ministerstva vnitra „HERMES“39), a to přímým 
vstupem do systému FODAGEN nebo prostřednictvím jiného uživatele. 

(2) Přístupové konto příjemce, který chce systém FODAGEN využívat 
z pracovní stanice, je při přístupu do systému FODAGEN ověřováno programovými 
prostředky územně příslušného doménového serveru. 

                                            
39) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 80/2005, kterým se upravuje využívání datové 

sítě Intranet Ministerstva vnitra „HERMES“, ve znění závazného pokynu policejního 
prezidenta č. 62/2008. 



Příloha č. 1 k RPP č. 67/2009  Strana 12 

(3) Příjemci mají přístupný rozsah činností podle přidělených rolí (čl. 14). 

(4) Systém FODAGEN automaticky do evidence přístupů zaznamenává údaje 
o příjemci a o dotazech, které provedl, a dále o údajích poskytnutých příjemci. 

(5) Systém FODAGEN je provozován na serveru databázového centra policie 
s přístupem pouze určeným osobám. Prostory provozovatele, ve kterých je umístěn 
technologický a přístrojový komplex obsahující řídící software a centralizovaná data, 
jsou elektronicky zabezpečeny a celý objekt je zároveň nepřetržitě střežen. Tato 
opatření se nevztahují na koncové stanice systému FODAGEN. 

 
Čl. 16 

Evidence  přístup ů 

Evidence přístupů je součástí systému FODAGEN a je vedena 
provozovatelem systému40). Při vedení a využívání evidence přístupů se postupuje 
podle interního aktu řízení41). Ze systému FODAGEN jsou do evidence přístupů 
automaticky zaznamenávány ke každému přístupu zejména 

a) datum a čas, 

b) iniciály jména a příjmení, 

c) osobní evidenční číslo příjemce, který přístup provedl z pracovní stanice, 

d) jméno domény, kde je zřízeno konto příjemce, 

e) účel přístupu, 

f) typ přístupu, 

g) formulace přístupu, 

h) vrácené údaje. 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
PRAVIDLA PRO PROVĚŘOVÁNÍ A LIKVIDACI OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 

Čl. 17 
Prověřování a likvidace osobních údaj ů prov ěřovaných osob 

(1) Osobní údaje prověřované osoby jsou likvidovány 

a) pokud je vlastním šetřením policie prokázáno, že se skutek nestal42), nebo skutek 
není trestným činem, po uplynutí 5 kalendářních let od tohoto zjištění, 

b) pokud je policejním orgánem za pomoci identifikačních úkonů prokázáno, že 
trestný čin nespáchala prověřovaná osoba, bez prodlení, není-li dále stanoveno 
jinak, 

c) pokud jde o nedbalostní trestný čin a osobní údaje již nejsou potřebné pro dané 
trestní řízení, bez prodlení, není-li dále stanoveno jinak. 

                                            
40) Čl. 32 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
41) Čl. 32 a 33 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
42) § 159a odst. 1, § 172 odst. 1 písm. a), § 179c odst. 2 písm. b), § 188 odst. 1 písm. c), 

§ 314c odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 
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(2) Pokud jsou policejním orgánem prokázány skutečnosti uvedené 
v odstavci 1, informuje o nich policejní orgán neprodleně správce, který prověří, zda 
proti osobě nebylo nebo není vedeno jiné trestní řízení, které odůvodňuje provedení 
identifikačních úkonů. 

(3) V případě, že proti osobě nebylo nebo není vedeno jiné trestní řízení, které 
odůvodňuje provedení identifikačních úkonů, správce 

a) nastaví uschovací lhůty v případě odstavce 1 písm. a), 

b) likviduje osobní údaje v případech odstavce 1 písm. b) a c); likvidaci příslušných 
osobních údajů provede bez prodlení. 

 
Čl. 18 

Prověřování a likvidace osobních údaj ů obvin ěných a podez řelých 

(1) Osobní údaje se likvidují po zjištění úmrtí osoby, není-li dále uvedeno jinak, 
nejpozději do 1 měsíce po uplynutí osmdesáti kalendářních let od jejich vložení do 
systému FODAGEN. 

(2) Provozovatel jednou ročně předá správci seznam pravomocných 
rozhodnutí státních zástupců nebo soudů uvedených v odstavcích 3 až 5. Správce 
nastaví příslušné uschovací lhůty. 

(3) Pokud je na základě pravomocného rozhodnutí státního zástupce nebo 
soudu zjištěno, že se skutek nestal43), stanovuje se uschovací lhůta osobních údajů 
v systému FODAGEN 5 kalendářních let od tohoto zjištění. 

(4) Pokud je na základě pravomocného rozhodnutí soudu zjištěno, že nebylo 
prokázáno, že se skutek stal44), stanovuje se uschovací lhůta osobních údajů 
v systému FODAGEN 10 kalendářních let od tohoto zjištění. 

(5) Pokud je na základě pravomocného rozhodnutí státního zástupce nebo 
soudu zjištěno, že skutek není trestným činem45), stanovuje se uschovací lhůta 
osobních údajů v systému FODAGEN 10 kalendářních let od tohoto zjištění. 

(6) V posledním roce uschovací lhůty prověří správce, zda proti osobám, 
u jejichž osobních údajů uplyne stanovená uschovací lhůta nebylo nebo není vedeno 
jiné trestní řízení, které odůvodňuje provedení identifikačních úkonů. 

(7) Osoby podle odstavce 6, proti nimž nebylo nebo není vedeno jiné trestní 
řízení, které odůvodňuje provedení identifikačních úkonů zlikviduje správce do 
1 měsíce po prověření. 

 
Čl. 19 

Prověřování a likvidace osobních údaj ů u dětí a mladistvých 

(1) Pokud byly osobě, která se dopustila úmyslného trestného činu a není 
trestně odpovědná pro nedostatek věku, provedeny identifikační úkony při plnění 

                                            
43) § 172 odst. 1 písm. a), § 179c odst. 2 písm. b), § 188 odst. 1 písm. c), § 314c odst. 1 

písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 
44) § 226 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb. 
45) § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 písm. b), § 179c odst. 2 písm. c) a d), § 188 odst. 1 

písm. b) a c), § 222 odst. 2 a § 226 písm. b), § 314c odst. 1 písm. a) zákona 
č. 141/1961 Sb. 
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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 správce 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. Nebudou zlikvidovány pokud 
a) byly provedeny identifikační úkony po dovršení 15 let pro jinou trestnou činnost, 

na kterou se vztahuje oprávnění ke zpracování osobních údajů v systému 
FODAGEN; v tom případě bude nastaven režim prověřování jako v čl. 18, 

b) se jako děti dopustily činů jinak trestných46) nebo protiprávních činů označených 
pod kódy A (s výjimkou A.04, A.0401, A.0402), B (s výjimkou B.07, B.0701, 
B.0704), C (s výjimkou C.0206, C.03, C.04), T (s výjimkou T.0303) a X 
(s výjimkou X.07) uvedené v interním aktu řízení47); v tom případě bude probíhat 
prověřování v intervalu 3 let. 

(3) Správce v průběhu prvního čtvrtletí každého kalendářního roku určí osoby 
vedené v systému FODAGEN, které v daném roce dovrší věk 18 a 21 let. Prověří, 
zda proti nim není vedeno trestní řízení, a další okolnosti předcházejícího trestního 
řízení v případě osob, kterým je 18 let, nebo zda proti nim není vedeno trestní řízení 
v případě osob, kterým je 21 let, a rozhodne o likvidaci nebo dalším zpracování 
osobních údajů. Likvidaci provede do jednoho měsíce od rozhodnutí. 

 
Čl. 20 

Likvidace osobních údaj ů elimina čních osob 

(1) Osobní údaje eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodu 1 
zlikviduje správce do 1 měsíce po uplynutí 3 kalendářních let od jejich získání a 
zavedení do systému FODAGEN. 

(2) Likvidace osobních údajů eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 
písm. e) bodu 2 se provede 

a) při vypátrání hledané nebo pohřešované osoby, nebo 

b) spolu se spisem, nebo 

c) na žádost osoby. 

 (3) Policejní orgán, který vede spisovou dokumentaci k hledané nebo 
pohřešované osobě oznámí písemně správci skutečnosti uvedené v písmenech 
a) až c). Správce prověří, zda proti osobě nebylo nebo není vedeno trestní řízení, 
které odůvodňuje provedení identifikačních úkonů. Pokud nejsou osobní údaje 
nadále potřebné, zajistí správce neprodleně jejich likvidaci.  

(4) Osobní údaje eliminačních osob uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodu 3 
se likvidují, pokud již nejsou v daném řízení potřebné, nejpozději však do 
3 kalendářních let od jejich pořízení. Policejní orgán oznámí správci neprodleně 
skutečnost uvedenou ve větě první. Správce prověří, zda proti osobě nebylo nebo 
není vedeno trestní řízení, které odůvodňuje provedení identifikačních úkonů. Pokud 

                                            
46) § 88 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb. 
47) Příloha č. 1 závazného pokynu policejního prezidenta č. 72/2007, o informačním 

systému KSU. 
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nejsou osobní údaje nadále potřebné, zajistí správce jejich likvidaci do 1 měsíce po 
uplynutí lhůty ve větě první. 

 
Čl. 21 

Likvidace osobních údaj ů osob neznámé totožnosti 

Osobní údaje získané provedením identifikačních úkonů u osob neznámé 
totožnosti jsou neprodleně zlikvidovány ze systému FODAGEN na základě 
požadavku policejního orgánu, který oznámí správci, že byla zjištěna totožnost 
a osobní údaje nejsou nadále potřebné pro plnění úkolů v souvislosti s trestním 
řízením. Správce provede likvidaci údajů neprodleně. 

 
Čl. 22 

Prověřování a likvidace údaj ů mrtvol neznámé totožnosti 
Lhůta pro likvidaci údajů získaných provedením identifikačních úkonů u mrtvol 

neznámé totožnosti je do 1 měsíce po uplynutí 3 kalendářních let po zjištění 
totožnosti na základě požadavku policejního orgánu, který oznámí správci, že byla 
zjištěna totožnost a osobní údaje nejsou nadále potřebné pro plnění úkolů 
v souvislosti s trestním řízením. Správce provede likvidaci údajů neprodleně. 

 
Čl. 23 

Způsob likvidace osobních údaj ů 
(1) Uschovací lhůty začínají běžet prvním dnem roku následujícího po datu 

rozhodném pro výpočet uschovací lhůty. Uschovací lhůta a lhůta pro další uschování 
osobních údajů končí vždy posledním dnem kalendářního roku. Likvidaci osobních 
údajů ze systému FODAGEN provádí správce do jednoho měsíce po uplynutí 
uschovací lhůty. 

(2) Osobní údaje se likvidují pouze u jednoznačně ztotožněných osob; to 
znamená v rozsahu příjmení (další příjmení), jméno (další jméno) a datum narození 
příp. rodné číslo. 

(3) U osob, u kterých nedojde k jednoznačnému ztotožnění, správce posoudí, 
zda budou osobní údaje zlikvidovány. 

(4) Po likvidaci osobních údajů zůstane v systému FODAGEN pouze zápis 
o tom, kdy a jaké identifikační úkony byly nějaké osobě provedeny; totožnost této 
osoby nebude zjistitelná. 

(5) Kriminalistické fotografie na pokyn správce budou zlikvidovány u útvarů 
policie, kde jsou uloženy. 

(6) Seznamy osobních údajů určených k likvidaci (před výmazem ze systému 
FODAGEN) poskytne správce Kriminalistickému ústavu Praha k porovnání s údaji na 
daktyloskopických kartách. Po vyjádření Kriminalistického ústavu Praha 
k předloženým osobním údajům bude provedena likvidace v systému FODAGEN a 
následně Kriminalistický ústav Praha zajistí likvidaci dalších osobních údajů 
v Národní databázi DNA, informačním systému AFIS a Ústřední daktyloskopické 
sbírce do 3 měsíců. 

(7) Při prověřování a likvidaci osobních údajů se postupuje podle interního 
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aktu řízení48). 
 

ČÁST PÁTÁ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. 24 
Zajišt ění zásad systému managementu 

Komponenty systému FODAGEN odpovídají zásadám zajištění systému 
managementu49) a uživatelé musí být náležitě proškoleni. 

                                            
48) 

Čl. 20, 21 a 23 závazného pokynu policejního prezidenta č. 215/2008. 
49)  ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na 

způsobilosti zkušebních a kalibračních laboratoří - třídící znak 01 5253, str. 1 až 48. 
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Policie České republiky 
Útvar 
Adresa 
 
číslo jednací místo, datum 
 

Žádost o provedení identifika čních úkon ů 
 
 
Žádám o provedení identifikačních úkonů: 
Úkony:  
 popis 
 fotografování 
 sejmutí daktyloskopických 

otisků  
 odebrání biologického 

materiálu (bukální stěr) 
 srovnávací pachová konzerva 
 další:(doplnit text požadavku – 

např. vzorky vlasů apod.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ osoby:  
(vyberte jeden z následující nabídky) 
 prověřovaný 
 podezřelý 
 obviněný 
 osoba ve výkonu trestu odnětí 

svobody 
osoba s omezenou právní 
způsobilostí 

 osoba, které bylo 
uloženo ochranné léčení 

 osoba nezjištěné totožnosti 
 eliminační osoba – 1 (poškozený, 

oznamovatel) 
 eliminační osoba – 2 (biologicky 

příbuzná osoba) 
 eliminační osoba – 3 (plošný 

screening) 
 mrtvý neznámé totožnosti 

Osobní údaje: 
jméno:  

příjmení1):  

rodné příjmení:  

datum narození:  

koncovka rodného čísla:  

země narození:  

státní příslušnost:  

přezdívky2):  

typ a číslo průkazu totožnosti:  

adresa trvalého bydliště:  
 

                                            
1)  Doplnit další známá jména a příjmení. 
2)  Doplňte všechny známé přezdívky. 
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Důvod:  
 trestní řízení 
 identifikace 
 pátrání 
 

Osoba byla poučena podle § 114 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 
řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 63 odst. 5 a § 65 
odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a prohlašuje, že se 
dobrovolně podrobí – nepodrobí3) nezbytným identifikačním úkonům. 
 
Policejní orgán: 
 
…………………………………………… 
Hodnost, titul, jméno, příjmení, OEČ 
 
 Podpis: ………………………………. 
 
 
 
Vyjád ření kriminalistického technika 
 
Provedl: 
 
………………………………………………………… 
Hodnost, titul, jméno, příjmení, OEČ, pracoviště 
 

Osoba se dobrovolně podrobila – nepodrobila3) provedení identifikačních úkonů. 

 

 
Dne: …………………………………….. 

 
 
 Podpis: …………………………………... 

                                            
3) Nehodící se škrtněte. 
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Útvar: 

ČTS: 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo (u cizinců datum narození): 
 
 

SOUHLAS BIOLOGICKY P ŘÍBUZNÝCH OSOB 

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním mých 
osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (u cizinců datum narození) 
a profilu DNA Policií České republiky pro účely pátrání po (identifikace osoby, po níž 
se pátrá) 
……………………………………………………………………………………………. 
a dále také za účelem mé případné kriminalistické identifikace. 
 

Mé osobní údaje budou zpracovávány do doby vypátrání osoby, nejdéle 20 let 
a poskytuji je Policii České republiky dobrovolně. 
 

Prohlašuji, že osobní údaje uvedené v záhlaví souhlasu jsou pravdivé a 
správně zapsané. 
 
Poučení: 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v informačních systémech Policie 
České republiky. Osobní údaje podle § 85 odstavec 1 zákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky, mohou být sdružovány. 

Podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo, pokud o to požádáte, na 
informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že 
Policie České republiky zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete Policii České 
republiky požádat podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o vysvětlení nebo o odstranění 
takto vzniklého stavu. Současně máte právo se se svým podnětem obrátit na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

V případě změny vašich osobních údajů vás žádáme o nahlášení této změny. 

 

V ……………………. dne ………………… 
 
………………………………… 

podpis 
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Útvar: 

ČTS: 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo (u cizinců datum narození): 
 
 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJ Ů 
(plošný screening) 

 

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
SOUHLASÍM, 
 
že moje výše uvedené osobní údaje a …………………………..1) budou zpracovávány 
v příslušných informačních systémech Policií České republiky pouze za účelem 
pátrání po osobě pachatele trestného činu 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
a zjišťování jeho totožnosti. 

 Výše uvedené osobní údaje, nebudou-li využity ke stanovenému účelu, budou 
zlikvidovány nejpozději do 3 let od jejich pořízení. 
 
 Prohlašuji, že osobní údaje uvedené v záhlaví souhlasu jsou pravdivé a 
správně zapsané a poskytuji je Policii České republiky dobrovolně. 
 
Poučení: 

Podle § 12 zákona č. 101/2000 Sb. máte právo, pokud o to požádáte, na 
informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že 
Policie České republiky zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete Policii České 
republiky požádat podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o vysvětlení nebo o odstranění 
takto vzniklého stavu. Současně máte právo se se svým podnětem obrátit na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. 

V případě změny vašich osobních údajů vás žádáme o nahlášení této změny. 
 
 
V……………………. dne ………………… 

 
 
………………………………… 

podpis 

                                            
1)  Vypsat konkrétně požadované: profil DNA, daktyloskopické otisky, fotografie. 
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