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Stanovisko 
 

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky,  
a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů 

_______________________________________________________________________________ 
 

I. Úvod: 
 

Návrh zákona je předkládán na základě úkolu uloženého Ministerstvu vnitra Plánem 
legislativních prací na rok 2016. Deklarovaným cílem předkládaného návrhu zákona je právní 
úprava rozsahu, způsobu a délky uchovávání DNA profilů v rámci databáze profilů DNA vedené 
Policí ČR. 

  
Návrh zákona definuje okruh trestných činů, u nichž je policie oprávněna odebírat 

biologické vzorky (oproti současné právní úpravě dochází k jeho omezení), a dále stanovuje 
kategorie uchovávacích dob, zejména podle závažnosti trestné činnosti. Tyto změny ve fungování 
databáze jsou však prováděny s plným respektem k  zájmu na objasňování trestné činnosti. 
Předkládaný návrh zákona přesněji dále upravuje účel vedení a obsah Kriminalistické databáze 
profilů DNA a stanovuje konkrétní podmínky pro likvidaci odebraných biologických vzorků a profilů 
DNA. Vedle toho rozšiřuje možnosti Policie ČR řádně objasňovat recidivující trestnou činnost osob 
mladších 15 let, které spáchaly čin jinak trestný, a byla jim za tento čin uložena ochranná výchova.  
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 

K návrhu je připojena kvalitní RIA, ve které je jasně definován problém, popsán 
existující právní stav a jeho nedostatky a rovněž cíle a přínosy navržené právní úpravy.  
RIA obsahuje variantní řešení u jednotlivých klíčových otázek/oblastí regulace.  

RIA obsahuje v rámci popisu jednotlivých variant týkajících se uchovávání vzorků dětí také 
základní statistické údaje o počtu dětských pachatelů kriminality. Rovněž jsou uvedeny některé 
konkrétní případy. Jednotlivé varianty u definovaných problémů jsou dobře a odpovídajícím 
způsobem vyhodnoceny. Lze pozitivně hodnotit odůvodnění jednotlivých variant i následné 
vyhodnocení. 
. 
III. Závěr:  
 
PK RIA zprávu z hodnocení dopadů regulace přijímá.   
 
Vypracoval: JUDr. Petr Solský 
   

  

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
v.r. 

předsedkyně komise 
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