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Úvod
Kriminalistická genetická expertiza patří mezi nejmladší kriminalistické
identifikační metody. Její zavedení do praxe, ke kterému postupně došlo na přelomu
80. a 90. let 20. století, znamenalo pro kriminalistiku obrovský pokrok. Analýza
DNA (deoxyribonukleové kyseliny), tedy nositelky dědičné informace obsažené
téměř v každé tělní buňce, konečně umožnila individuální identifikaci osob zkoumáním biologických stop. V počátcích své existence byla analýza DNA využívána
ojediněle při vyšetřování zejména nejzávažnější násilné trestné činnosti, kde si vybudovala pověst metody v podstatě neomylné.
Vědecký a technický pokrok umožnující zkoumání stále menšího množství
biologického materiálu a zahrnující též určité zevšednění genetické analýzy
i možnost databázového zpracování výsledků analýzy DNA, přispěl k nebývalému
rozšíření identifikační genetiky, jejíž poznatky v současnosti napomáhají i při vyšetřování méně závažné trestné činnosti. Vysoká spolehlivost při určování příbuzenských vztahů je také využívána v řízeních o určení otcovství. Vyspělé státy budují
kriminalistické databáze DNA profilů, horkým tématem současnosti je mezinárodní
výměna nejen DNA profilů, ale i dalších biometrických údajů.
Takto široké využívání metod identifikační genetiky s sebou přináší velké
množství právních otázek, které jsou o to závažnější, protože mají takřka vždy dopad
na základní lidská práva a svobody. Cílem práce je odhalit místa, kde dochází ke střetu forenzního využití vědeckého poznání v oblasti lidského genomu s ústavně zaručenými právy a svobodami, ukázat, jaké jsou možnosti řešení těchto střetů, porovnat
právní úpravu v oblasti DNA identifikací ve vybraných evropských státech a provést
analýzu právní úpravy v ČR včetně návrhů řešení de lege ferenda.
Jak již název práce napovídá, text sestává ze dvou základních částí, přičemž
první se zabývá otázkami kriminalistickými, zatímco druhá analyzuje oblast právní.
V první – kriminalistické – části, bude stručně pojednáno o historii kriminalistické genetiky a o jejím postavení v systematice kriminalistiky. Dále budou
podrobněji rozebrány kriminalistické aspekty forenzní genetiky. Nebudou však
popsány jednotlivé druhy stop, způsoby jejich zajišťování a další problémy náležející
do oblasti kriminalistické techniky. Rovněž nejsou řešeny základní otázky krimina6

listické identifikace, jejichž znalost je předpokládána. Tato část práce si klade za cíl
přinést takové informace, které mohou mít dopad právní, případně mohou komplikovat proces dokazování. Stručně je tedy vysvětlena nejen vlastní podstata identifikačních DNA analýz, ale i faktory, které mohou analýzu DNA negativně ovlivňovat
anebo mohou vést k falešně pozitivním či falešně negativním výsledkům. Podrobněji
se zabývá také otázkami databází DNA a možnostmi, které databázové zpracovávání
DNA profilů přináší, a to rovněž s ohledem na možné právní dopady. Zařazeny jsou
i úvahy o vyčíslení přínosu databází DNA pro kriminalistiku, které by neměly být
opomíjeny při úvahách o právní regulaci této oblasti.
Druhá část se zabývá otázkami právními, a to ve třech různých, avšak souvisejících oblastech. Nejprve je zařazeno obecnější pojednání o potřebnosti právní
regulace identifikační genetiky v právním státě, včetně vymezení problematických
míst, kde se identifikační genetika střetává se základními lidskými právy a svobodami. Následuje srovnání právních úprav identifikačních DNA analýz ve vybraných
evropských státech. Práce zcela úmyslně až v závěrečných kapitolách analyzuje (za
využití poznatků prezentovaných v kapitolách předchozích) právní regulaci identifikační genetiky v České republice, včetně návrhů možných legislativních úprav.
Jsem přesvědčen, že efektivní právní úprava musí vycházet z hluboké znalosti skutečných možností této metody - nepřeceňovat její význam na straně jedné,
ale též ji zbavit veškerých mýtů na straně druhé. Identifikační genetika, zejména její
kriminalistické a policejní využití, je totiž velmi často terčem kritiky, která mnohdy
buď postrádá, anebo úmyslně přehlíží základní fakta. Takový přístup, ač je mnohdy
vysvětlován ušlechtilými cíli, považuji za nesprávný, proto jsem zvolil popsaný
postup. Právní předpisy české i zahraniční a judikatura jsou v práci citovány podle
stavu k 31. 1. 2016.
V souladu s názvem této práce je v celém textu využití metod molekulární
genetiky pro forenzní účely označováno pojmem identifikační genetika. V praxi se
samozřejmě vyskytují i přívlastky jiné, zejména kriminalistická nebo forenzní. Mám
však za to, že tyto termíny se zcela nekryjí a nevystihují celou šíři možného využití
výstupů z analýz molekuly DNA. Tu podle mého názoru nejlépe vystihuje právě
pojem identifikační. Identifikace je totiž základním cílem popisovaného typu analýz
DNA bez ohledu na to, zda výsledky budou následně využity v trestním či civilním
soudním řízení anebo budou sloužit spíše pobavení či ukojení zvědavosti, jak tomu
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zejména v posledních letech často bývá u analýz DNA, které směřují k odhalení
původu člověka spíše ve smyslu genealogickém než forenzním.
Vznik této práce by nebyl možný bez mnoha konzultací a rad, za které
musím na tomto místě poděkovat alespoň těm, jejichž přínos pro vznik práce byl nejpodstatnější. S ohledem na rozsah práce a téma, které vyžaduje i množství znalostí,
jimiž právníci zpravidla nedisponují, bude jejich výčet možná delší, než je u prací
tohoto typu zvykem. Považuji ale za spravedlivé ty, již mi s prací významně
pomohli, zmínit.
Četnými radami, zejména k systematice celé práce a k její právní části, přispěl prof. JUDr. Jan Musil, CSc. Za konzultace a trpělivost, s jakou mi napomohl
nejen svou erudicí právní a kriminalistickou, ale i svými znalostmi jazykovými, mu
náleží velké poděkování.
Z dalších osob, bez jejichž pomoci by práce jen těžko vznikla, musím zmínit
zejména policisty zařazené v Kriminalistickém ústavu Praha, kteří si i přes pracovní
vytížení našli čas na zodpovězení mých otázek. Na ty, které se vztahují ke genetice,
mi v průběhu zpracování této práce nejčastěji odpovídali plk. Ing. Roman Hradil,
Ph.D., vedoucí oddělení genetiky Kriminalistického ústavu Praha, a dlouholetý pracovník tohoto oddělení pplk. Mgr. Vlastimil Stenzl. Údaje o fungování Národní databáze DNA, počtech uložených profilů DNA a zjištěných shod mi poskytla správkyně
tohoto systému kpt. Ing. Marcela Kratinová. Mnoha prameny a osobními zkušenostmi zejména na poli legislativy související s policejní znaleckou činností přispěla pracovnice Kriminalistického ústavu Praha plk. Mgr. Radka Šimková. Důležité informace včetně možnosti nahlédnout do spisu k případu, při němž na našem území došlo
k historicky prvnímu využití identifikace pachatele dle DNA, poskytl emeritní policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Brno Vladimír Matoušek.
V rámci komparace právních úprav evropských zemí jsem s díky využil
informací, které poskytli Michael Maierl a Marc Chowanski, styční důstojníci
rakouské a německé policie v ČR. S mnohdy náročnými překlady zejména rakouských právních předpisů, k jejichž překladu a pochopení je nutná nadprůměrná znalost
jazyka německého, a také s věcmi ryze technického a typografického rázu pomohli
můj bratr Miloš a jeho manželka Olga, kterým také děkuji.
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1

Obecně o identifikační genetice

1.1

Postavení identifikační genetiky v systematice
kriminalistiky
Identifikační genetika je jednou z nejmladších součástí kriminalistické bio-

logie, do které postupně pronikla na přelomu 80. a 90. let 20. století jako doplněk
klasických způsobů zkoumání biologických stop lidského původu. Poznatky genetiky
byly zpočátku využívány doslova ad hoc až ve chvíli, kdy klasické identifikační
metody nebyly postačující (zejména při vyšetřování nejzávažnější trestné činnosti,
převážně vražd).
Ačkoli v uplynulých třiceti letech prodělala identifikační genetika bouřlivý
rozvoj a přinejmenším od počátku 21. století se stala metodou zcela běžnou, v systematice a zřejmě ani ve výuce kriminalistiky se tento fakt dosud nijak zásadně
neprojevil. I v některých učebnicích kriminalistiky vydaných v uplynulých deseti
letech je o analýze DNA pojednáno jen okrajově v rámci statí, které se věnují kriminalistické biologii, a po konstatování, že tradičními (sérologickými) metodami zkoumání biologických stop nelze dosáhnout individuální identifikace zůstavitele stopy 1.
Domnívám se, že tento přístup není správný, neboť nedostatečně zdůrazňuje specifika identifikační genetiky oproti metodám „klasickým“ (sérologickým). Neodpovídá také každodenní kriminalistické praxi, která dřívější metody takřka přestala využívat a biologické stopy vyhodnocuje především metodami molekulární genetiky.
Proto se – i s ohledem na rozvoj jejích metod – domnívám, že identifikační genetika
by měla být vnímána jako svébytné odvětví kriminalistické biologie, nikoli jako
pouhý doplněk dříve využívaných postupů.
Tento závěr lze podložit několika stěžejními argumenty. Identifikační genetika splňuje veškerá kritéria samostatnosti oboru. Má vlastní objekt zkoumání
(DNA), vlastní a jedinečné metody a postupy zkoumání, svou terminologii a je rozvíjena jako samostatný obor. Proto nelze vůbec uvažovat o nějakém doplňkovém
charakteru kriminalistické genetiky.
1
MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J., Kriminalistika, 2. přepracované a doplněné vydání,
Praha: Ch. H. Beck, 2004; STRAUS, J. a kol., Kriminalistická technika, Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, nikoli však STRAUS, J., NĚMEC, M. a kol., Teorie
a metodologie kriminalistiky, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s.113–128
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Zvláštnosti, které s sebou kriminalistická genetika oproti metodám dřívějším
přináší, je třeba si uvědomovat již při zajišťování stop a dalším nakládání s nimi,
neboť vzhledem k velké citlivosti molekulárně genetických analýz hrozí mnohem
více riziko znehodnocení stopy a tím i celé analýzy. Alespoň elementárními znalostmi identifikační genetiky by pak měli disponovat ti, kdož s jejími výsledky, coby
důkazy či indiciemi, pracují.
Pro kriminalistiku by jistě bylo žádoucí v rámci kriminalistické biologie
přísněji odlišovat její jednotlivé podobory (sérologie, genetika, antropologie)
a v rámci takového rozlišení se specifiky jednotlivých podoborů hlouběji zabývat. Na
druhou stranu nelze jednotlivá odvětví kriminalistické biologie od sebe zcela oddělovat, neboť se často vzájemně doplňují a podporují2.

1.2

Nástin historie forenzní genetiky ve světě a v ČR
K prvnímu známému využití analýzy DNA v kriminalistice došlo ve Velké

Británii v 80. letech 20. století. V listopadu 1983 došlo v hrabství Leicestershire
k sexuálně motivované vraždě patnáctileté Lyndy Mann. Vraždu se dlouho nedařilo
objasnit, přestože zjištěné skupinové vlastnosti ejakulátu z místa činu byly poměrně
vzácné (výskyt u cca 10 % populace). V srpnu 1986 byla ve stejné lokalitě zavražděna a znásilněna stejně stará Dawn Ashworth. Nedaleko místa tohoto činu byl spatřen
sedmnáctiletý mentálně zaostalý Richard Buckland, který se při výslechu k její vraždě doznal. Protože modus operandi obou činů byl shodný, byla prověřována možná
souvislost obou činů. Zavraždění Lyndy Mann však Buckland vytrvale popíral.
O pomoc byl proto požádán genetik Alec John Jeffreys, který již v roce 1984 publikoval své poznatky o dostatečné variabilitě určitých opakujících se sekvencí lidské
DNA, kterou lze využít pro identifikaci osob. Svůj objev pojmenoval jako DNA otisk
prstu (DNA fingerprint). K překvapení vyšetřovatelů bylo analýzou DNA zjištěno, že
Richard Buckland se nedopustil ani jedné z vyšetřovaných vražd. Následně bylo přistoupeno k testování DNA všech místních mužů ve věku 17–34 let, kteří neměli pro
dobu vraždy dostatečné alibi. Pachatel nebyl přesto vypátrán. V roce 1987 se jeden
místní mladík před svými kolegy zmínil, že při testování poskytl vzorek krve namísto
Colina Pitchforka, svého známého, který byl již dříve stíhán kvůli exhibicionismu.
2
Za všechny lze uvést případ identifikace kosterních pozůstatků z hromadného hrobu na louce
Budínka u Dobronína na Jihlavsku, kdy nejprve pozůstatky zkoumali antropologové, následování
kriminalistickými genetiky. Blíže k tomu viz http://www.policie.cz/clanek/dobronin-profily-dnaobeti-stanoveny.aspx (stav k 28.2.2012)
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Pitchfork byl následně zatčen a analýza DNA jej potvrdila jako pachatele obou vražd,
ke kterým se posléze i doznal. V lednu 1988 byl odsouzen k doživotnímu trestu
vězení3. Není bez zajímavosti, že hned první kriminalisticky významné 4 využití analýzy DNA bylo provázeno nejen hromadným testováním podezřelých (v nejširším
slova smyslu), ale téměř úspěšným pokusem o podvržení vzorku DNA tak, aby se
pachatel vyhnul odpovědnosti za svůj čin. Stejně tak již tento případ předeslal, že
analýza DNA je způsobilá zabránit odsouzení nevinného člověka pro čin, který
nespáchal.
Analýza DNA začala být záhy užívána i v dalších státech světa. Ve Spojených státech amerických byl prvním odsouzeným na základě analýzy DNA pachatel loupeží a znásilnění Tommy Lee Andrews v roce 1987. V roce 1988 byl ve Virginii na základě analýzy DNA odsouzen k trestu smrti Timothy Wilson Spencer, pachatel nejméně 4 vražd a znásilnění. Také v tomto případě došlo díky analýze DNA
k osvobození Davida Vasqueze, který byl předtím nesprávně odsouzen pro jeden ze
Spencerových zločinů5.
Původní metoda (DNA fingerprint) byla relativně náročná na množství
i kvalitu vstupního materiálu. Proto od ní bylo časem upuštěno a po dočasném využívání jiných metod došlo v průběhu 90. let 20. století takřka k celosvětové unifikaci
identifikačních DNA analýz. Metoda využívající variability tzv. STR polymorfismů
je využívána dosud. Její zásadní výhodou pro kriminalistiku je možnost uchování
výsledků ve formě alfanumerického zápisu a jejich následného databázového zpracování, díky kterému je možné zjišťovat shody mezi osobami a stopami v rámci různých případů, a to v dlouhém časovém rozmezí. Od poloviny 90. let tak začaly po
celém světě vznikat kriminalistické databáze DNA profilů, což v důsledku vedlo
k dalšímu nárůstu využívání metody analýz DNA. První funkční kriminalistická
databáze DNA profilů byla zřízena v roce 1995 ve Velké Británii na základě zákona
Criminal Justice and Public Order Bill přijatého v roce 1994.
Ačkoli byla československá kriminalistika v důsledku tehdejšího geopolitického uspořádání od poznatků západních kolegů takřka izolována, na řešení
zásadního problému kriminalistické biologie, tedy možnosti individuální identifikace
3

http://www.exploreforensics.co.uk/forenisc-cases-colin-pitchfork-first-exonerationthrough-dna.html (stav k 10. 3. 2012)
4
Podle http://www.dna.gov/basics/analysishistory ještě před využitím analýzy DNA

v popsaném případu dvojnásobné vraždy byla analýza DNA ve Velké Británii využita v blíže
nepopsané imigrační kauze
5
http://www.innocenceproject.org/Content/David_Vasquez.php (stav k 10. 3. 2012)
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zůstavitele biologické stopy, nerezignovala. V roce 1987 Laupy s Liškou v obecné
rovině dokládají, že individuální identifikace jedince na základě krevní stopy je principiálně možná při správné kombinaci sérologických metod a statistiky6. Pro
náročnost postupů vedoucích k individuální identifikaci však nepředpokládají rozšíření identifikačních metod dle vlastností krve ve větším měřítku (ve srovnání např.
s rozšířením daktyloskopie). V závěru pro individuální identifikaci předpokládají
využití „dědičného genetického kódu“, stejně jako později Musil7.
Nepochybně správná očekávání předních českých teoretiků kriminalistiky
byla naplněna hned v roce 1990, kdy došlo na území dnešní ČR k prvnímu využití
analýzy DNA v kriminalistice v rámci vyšetřování sexuálně motivované vraždy studentky brněnské pedagogické fakulty Jany Krkoškové. Ta byla dne 27. 6. 1990 okolo
07:30 hod. ráno nalezena mrtvá na WC v budově školy, kterou navštěvovala. Na
místě bylo s ohledem na způsob provedení vraždy (více než 30 bodných a bodnořezných ran) velké množství krevních stop. Krevní kapky na obložení stěny nedaleko
těla byly zajištěny, protože budily dojem, že vznikly otřepáním zkrvavené ruky.
Mohly tedy patřit pachateli, neboť bylo možné, že se pachatel při razantně vedeném
útoku sám zranil. Následující den byl jako podezřelý z vraždy zadržen Milan Lubas,
dříve souzený za mravnostní a násilnou trestnou činnost. V době zadržení měl
obvázanou řeznou ránu na dlani pravé ruky a v přechodném bydlišti údajně neměl
boty ani ponožky, k výslechu proto odjel bos. Ke zranění na ruce nejprve uvedl, že si
jej způsobil o plech při práci na stavbě, později uváděl, že byl napaden a pořezán
neznámými útočníky. Při domovní prohlídce u něj byly zajištěny oděvní svršky
s krevními stopami, přesto Lubas vraždu stále popíral. Standardní biologická (sérologická) expertiza nepřinesla pro vyšetřování žádný výsledek, neboť Lubas měl
shodnou krevní skupinu jako zavražděná studentka. Protože kriminalisté byli
přesvědčeni o vině Milana Lubase, kterou však nemohli dosavadními metodami
prokázat, obrátili se na doc. Vladimíra Feráka, vedoucího katedry genetiky a molekulární chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, se
žádostí o provedení analýzy DNA. Analýzou byla v krevních kapkách ze stěny WC
zjištěna DNA Milana Lubase, zatímco na oděvech zajištěných při domovní prohlídce

6
LAUPY, M., LIŠKA, P., Vybrané otázky dalšího rozvoje kriminalistické biologie,
Československá kriminalistika, 1987, roč. XX, s. 113–123
7
MUSIL, J. a kol., Kriminalistika, 4. vyd., Praha: Naše vojsko 1990, s. 80
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byla krev zavražděné. Milan Lubas byl uznán vinným a odsouzen k trestu odnětí svobody na 23 let8.
Mezi standardně využívané kriminalistické metody se analýza DNA zařadila
v roce 1992, kdy byl v USA k jejímu využívání vyškolen první pracovník Kriminalistického ústavu9, kde následně začala být analýza DNA při vyšetřování trestné
činnosti prováděna zcela rutinně. Od roku 1997 začaly být genetické laboratoře
budovány i v krajských expertizních pracovištích policie – odborech kriminalistické
techniky a expertiz.
Ke zřízení a systematickému naplňování databáze DNA v ČR došlo v roce
2001, kdy byla v Kriminalistickém ústavu Praha založena tzv. „Národní databáze
DNA“ (dále jen ND DNA). První shoda osoba–stopa byla zjištěna v únoru 2003 po
vložení DNA profilu pachatele obviněného z pokusu znásilnění. Díky existenci databáze DNA profilů byl tento pachatel usvědčen ze spáchání dalších dvou dokonaných
případů znásilnění10. Po legislativních změnách došlo v průběhu roku 2007 k odběru
biologických vzorků cca 16 500 osob ve výkonu trestu odnětí svobody, jejichž DNA
profily byly zařazeny do databáze DNA. Nárůst počtu vložených DNA profilů
v jednotlivých letech existence ND DNA je znázorněn v příloze č. 1.
Případů, které se podařilo díky analýze DNA objasnit, je mnoho. I mezi
laickou veřejností je dobře znám případ vraždy třináctileté Barbory N. v Kmětiněvsi
na Kladensku v roce 2004, při jejímž vyšetřování byl v ČR poprvé použit tzv.
„plošný screening“, tedy vyšetření DNA všech mužů, kteří připadali v úvahu jako
možní pachatelé. Značně medializován byl také případ vraždy nezletilé Anny J. z října 2010, jejíž pachatel byl zjištěn na základě vzorku DNA na nalezené školní tašce
zavražděné. Není bez zajímavosti, že do databáze DNA byl zařazen právě po odběru
DNA ve výkonu trestu odnětí svobody pro majetkovou trestnou činnost.
Identifikační genetika nachází své uplatnění také při událostech, kde je
zapotřebí identifikovat větší množství osob (zejména mrtvých), které jiným způsobem identifikovat nelze. Nezáleží pak na tom, zda k jejich úmrtí došlo v důsledku
jednání kriminálního (např. teroristické útoky, ale také hromadné nehody, průmyslové havárie, požáry apod.), anebo v důsledku vyšší moci (přírodní katastrofy).
V uplynulých deseti letech tak byla věnována pozornost i této problematice.
8
Vyšetřovací spis KS SNB Brno, ČVS: VV-25/10-90
9
VOKÁLOVÁ, D., O policejní genetice s jedním z těch, kteří stáli u jejího zrodu, Kriminalistický
sborník, 2012, č. 5, s. 33–35
10 HLAVÁČEK J., ŠIMKOVÁ H., Národní databáze DNA už přináší první výsledky, Krimiinfo –
elektronický magazín KÚP, 25.7.2003 – dostupné na intranetu Policie ČR
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2

Kriminalistické aspekty identifikační genetiky

2.1

DNA v lidském těle
Předmětem zájmu identifikační genetiky je především DNA (deoxyribo-

nucleic acid, deoxyribonukleová kyselina). Jedná se o makromolekulární látku, nalézající se ve všech živých organismech i virech. Její nejdůležitější funkcí je přenos
dědičné informace. DNA byla objevena již v roce 1869, avšak to, že je nositelkou
dědičné informace, bylo zjištěno až v roce 1944. Charakteristická struktura molekuly
DNA – pravotočivá dvoušroubovice – byla objevena v roce 1953. Od té doby následovaly další výzkumy, které trvají dodnes.
DNA se skládá z velkého množství tzv. nukleotidů. Jednotlivé nukleotidy
jsou složeny z pětiuhlíkatého cukru (deoxyribosy) a některé ze čtyř dusíkatých bází,
označovaných písmeny A (adenin), G (guanin), C (cytozin) a T (thymin). Jednotlivé
nukleotidy jsou dále spojeny fosfátovou skupinou (zbytek kyseliny fosforečné).
Molekula DNA je tvořena dvěma komplementárními a antiparalelními vlákny (řetězci), které jsou navzájem svinuté. To je způsobeno existencí vodíkových můstků, kterými jsou dusíkaté báze navzájem spojeny. Důležitým faktem je, že se vždy navzájem pojí adenin s thyminem a cytosin s guaninem. Tato tzv. komplementarita bází
(výlučné spojování adeninu s thyminem a cytosinu s guaninem) způsobuje, že jedno
vlákno tvoří „negativ“ druhého. Díky komplementaritě bází je možné, aby byla DNA
všech buněk v jednom organismu stejná, neboť z jedné molekuly DNA mohou při
vzniku nových buněk vzniknout molekuly dvě se zcela shodnou stavbou. Tento proces se nazývá replikace a velmi zjednodušeně jej lze popsat jako postupné rozpletení
dvoušroubovice DNA, kdy následně oba mateřské řetězce slouží jako matrice pro
syntézu řetězců nových, které vznikají navazováním volných nukleotidů na uvolněné
místo podle zásady komplementarity bází. Výsledkem pak jsou dvě dceřiné molekuly
DNA, tvořené jedním vláknem původním a jedním nově vzniklým. Replikace je proto označována přívlastkem semikonzervativní11. V lidském těle se vyskytují dva typy
DNA – jaderná a mitochondriální.

11

VOREL, F. a kol., Soudní lékařství, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1999, s. 457–459
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2.1.1

Jaderná DNA
Jaderná DNA je, jak z jejího názvu vyplývá, obsažena v buněčném jádře.

Nachází se tedy v drtivé většině buněk lidského těla. Buněčné jádro, a tudíž ani
jadernou DNA neobsahují jen některé složky krve (červené krvinky, krevní destičky),
což je kriminalisticky nevýznamné, neboť se nejedná o materiál zajišťovaný samostatně. Jadernou DNA dále neobsahuje trichologický materiál (vlasy, chlupy),
jadernou DNA na tomto materiálu však lze nalézt buďto v koříncích vlasů anebo
z odpadlých kožních buněk. Proto je identifikační analýza tohoto materiálu někdy
možná.
Jaderná DNA každého jedince (s výjimkou jednovaječných dvojčat) je
individuální, celkem ji tvoří asi 3,3 x 109 párů bází12. Nositelkou genetické informace, tedy kódu, který určuje vlastnosti vznikajícího organismu, není ani zdaleka celá
molekula DNA. Naopak, molekula DNA obsahuje ve většině své délky sekvence,
které genetickou informaci nenesou13. Tyto úseky DNA bývají označovány jako
„junk“ (odpadní) DNA a tvoří cca 90 % délky řetězce DNA.
DNA v jádře buňky společně s proteiny (označovanými histony) tvoří mikroskopicky pozorovatelné útvary, označované pro svoji barevnost jako chromozomy.
Podstatný je fakt, že většina buněk euakaryotních organismů je diploidní, to znamená, že počet chromozomů v jádře buňky lze vyjádřit jako 2n neboli n párů chromozomů. Pouze pohlavní buňky (živočichů i vyšších rostlin) mají haploidní počet
chromozomů, tj. n chromozomů. Například lidské buňky mají 2 x 23, tedy 46 chromozomů, haploidní pohlavní buňky pak 23 chromozomů. Splynutím pohlavních
buněk (spermie a vajíčka) při oplodnění vznikne buňka, která se nazývá zygota. Protože spermie i vajíčko přinesly do zygoty svých n chromozomů, je v zygotě
(a následně všech dalších buňkách nového organismu mimo buněk pohlavních) opět
2n chromozomů, ve kterých je fakticky obsažená směs DNA otce a matky. Nově
vzniklý jedinec je tak nositelem genetické informace zděděné po obou rodičích.
Jeden z chromozomů ve spermii i vajíčku má oproti ostatním o jednu funkci
více. Rozhoduje o pohlaví vznikajícího jedince. U člověka jsou varianty tohoto
pohlavního chromozomu označované písmeny X pro ženské pohlaví a Y pro mužské
pohlaví. Zatímco část spermií je nositelem X chromozomu, část nese Y chromozom.
12 STLOUKAL, M. a kol., Antropologie : příručka pro studium kostry, 1. vydání, Praha : Národní
muzeum, 1999, s. 353
13 VOREL, F. a kol., Soudní lékařství, 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1999, s. 459 an.
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Vajíčka mají pohlavní chromozom vždy typu X. O pohlaví počatého jedince tedy rozhoduje pohlavní chromozom spermie, která splynula s vajíčkem. Byla-li tato spermie
nositelkou chromozomu X, bude potomek pohlaví ženského, v případě chromozomu Y pak mužského.

2.1.2

Mitochondriální DNA
Odlišná je struktura a vznik DNA obsažené v mitochondriích, tj. samo-

statných strukturách sloužících jako zásobárna energie buňky. Tato mitochondriální
DNA (mtDNA) se od jaderné DNA liší svou délkou, která je cca 16 500 párů bází,
a rovněž množstvím, v jakém je v buňkách obsažena. Oproti jaderné DNA, která se
nachází v každé buňce pouze v jádře, je mtDNA v buňkách mnohem více. Na jeden
řetězec jaderné DNA připadá několik stovek až tisíců řetězců mtDNA. Zajímavostí
mtDNA, která je kriminalisticky využitelná, je fakt, že se dědí pouze matroklinně, tj.
že se mezi jednotlivými generacemi předává pouze ve vajíčku, a nikoli ve spermii14.
Důsledkem tak je, že mtDNA daného jedince není směsí mtDNA rodičů, ale věrnou
kopií mtDNA matky.

2.2

Vlastní forenzně genetická identifikace
Pro kriminalistiku je důležité, že (jaderná) DNA jedince je individuální (již

způsobem vzniku DNA každého jedince je fakticky vyloučeno, aby více jedinců –
kromě jednovaječných dvojčat – mělo naprosto stejnou strukturu DNA). DNA je
navíc relativně stálá (ke změnám v průběhu života prakticky nedochází – výjimky
viz kapitola 2.4.1). Přestože uspořádání nukleotidů v lidské DNA je v cca 95 % délky
řetězce pro všechny jedince shodné15, poskytuje i zbývající část řetězce DNA dostatečné množství individuálních odlišností, využitelných pro identifikaci osob. I při
analýze malé části molekuly DNA v ní lze stanovit dostatečné množství individuálních odlišností, které lze navzájem porovnávat. Tyto odlišnosti lze z pohledu teorie kriminalistické identifikace označit termínem „identifikační pole“.
Technik, které jsou využitelné pro identifikaci osob na základě DNA, je
více, avšak vždy jsou založeny na hledání a porovnávání individuálních odlišností
v řetězci DNA. Tyto odlišnosti se nazývají polymorfismy DNA. Polymorfní je
14 STRAUS, J., NĚMEC, M. a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 126, STRAUS, J. a kol., Kriminalistická technika, Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2005, s. 103
15 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 543
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takový úsek DNA, který se v populaci vyskytuje na určitém lokusu (konkrétní místo
v řetězci DNA) alespoň ve dvou různých formách – alelách. Pro identifikaci osob
jsou využívány polymorfismy lokalizované převážně v oblastech DNA, které nenesou (alespoň dle dosavadních poznatků) genetickou informaci (tedy v „junk“ DNA).

2.2.1

Identifikace osob podle délkového polymorfismu
V průběhu 90. let 20. století došlo takřka celosvětově ke sjednocení metody

identifikace pomocí porovnávání tzv. profilu DNA. Tento profil je unifikovaným
zápisem výsledků analýzy vybraných polymorfních úseků DNA. Tato metoda identifikace je založena na tzv. délkovém polymorfismu. To znamená, že sledovaným
znakem je počet opakování určitých bází (např. GACG|GACG|GACG) na konkrétním místě řetězce DNA. Sledovány jsou motivy označované jako short tandem
repeats (STR), což jsou krátké sekvence bází, které se v genomu v různém počtu
kopií opakují a leží těsně za sebou v tzv. tandemovém uspořádání. STR se v lidském
genomu vyskytují až v několika stovkách opakování a v současnosti je jich v lidském
genomu popsáno více než 8 00016.
Podle dosavadního stupně poznání sledované STR polymorfismy nenesou
žádnou informaci o tělesné stavbě jedince ani nejsou využívány v lékařské diagnostice. Jediným tělesným znakem, který je určován, je pohlaví zůstavitele biologického
materiálu. K tomu je využíván polymorfismus genu pro tvorbu amelogeninu (součást
zubní skloviny), který se liší na X a Y chromozomu.
Zjištění DNA profilu sestává z několika fází. Po izolaci DNA z biologického
materiálu je stanoveno její množství (kvantifikace) a dojde k cílenému zmnožení
(amplifikace) vybraných úseků při tzv. polymerázové řetězové reakci (PCR).
Vybrané sekvence, používané k identifikaci osob, se poté rozdělí dle délky. K tomu
se užívá elektroforéza (separační metoda využívající rozdílné pohyblivosti různě
dlouhých úseků molekuly DNA ve stejnosměrným elektrickým poli). K následné
detekci je užíváno monochromatické světlo, jehož rozdílná absorpce jednotlivými
úseky DNA je vyhodnocena a znázorněna graficky.

16 STLOUKAL, M. a kol., Antropologie : příručka pro studium kostry, 1. vydání, Praha : Národní
muzeum, 1999.s. 357

17

Obr. 1: grafický výstup (elektroforetogram) z přístroje
ABI PRISM 310 po rozdělení jednotlivých STR polymorfismů17
Z grafu jsou výsledky odečítány a zaznamenány do číselného kódu genetického profilu, jehož zápis může vypadat následovně:
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to zjištěním přítomnosti více než 2 alel (DNA jednoho jedince obsahuje pro každý
17 Převzato z MAKOVEC, P., HRADIL, R., Molekulárně genetická expertizní vyšetření
v laboratořích Policie České republiky, Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 2
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marker pouze alely otce a matky). Záleží však na poměru smísení, pokud je obsah
kontaminující DNA nízký, nemusí být minoritní složka vůbec zjištěna 18. Vyhodnocování směsných vzorků patří mezi nejzásadnější problémy identifikační genetiky,
neboť nelze rozlišit, které alely patří jednomu původci a které patří osobě jiné. To je
problematické zejména v případě, kdy není ani jeden z původců znám a není k dispozici jeho „čistý“ DNA profil.
Porovnávání profilů DNA umožňuje nejen ztotožnění více vzorků biologického materiálu jedné osoby, ale i určení příbuzenských vztahů v přímé linii s velmi vysokou pravděpodobností. Při dostatečném množství vstupních informací lze
s vysokou pravděpodobností určovat i některé další příbuzenské vztahy. V případě
ztotožňování více vzorků biologického materiálu jedné osoby lze hovořit o přímé
identifikaci. Její schéma zcela odpovídá teorii kriminalistické identifikace – jde
o zjištění shody, anebo rozdílu mezi ztotožňujícím materiálem známého (srovnávací
materiál) a neznámého původu (stopa). Pokud na základě analýzy DNA dochází ke
zjišťování příbuzenských vztahů, lze hovořit o identifikaci nepřímé. V tomto případě
chybí srovnávací materiál známého původu, který je ovšem nahrazen srovnávacím
materiálem jiných osob v přímém příbuzenském vztahu a znalostí zákonů dědičnosti,
z nichž lze vyvodit informace, které by normálně byly zjištěny ze srovnávacího
materiálu zjišťované osoby.
2.2.1.1 Přímá identifikace
Jedná se o nejčastější typ zkoumání, při kterém se navzájem porovnávají
alespoň dva profily DNA. Na základě prokázané shody či zjištěného rozdílu se
určuje, zda donorem je tatáž osoba. V případě, že jeden z porovnávaných profilů
patří známé osobě, lze konstatovat, že ostatní stopy se shodným profilem DNA zanechala tato osoba. Protože pro účely identifikačních analýz není vyšetřována celá
molekula DNA, jde i v případě identifikační genetiky o určitou míru pravděpodobnosti výskytu jedinců se shodným profilem DNA, tak jako např. u daktyloskopie, kde se uvažuje pravděpodobnost výskytu dvou osob se shodnými obrazci
papilárních linií. Aby bylo dosaženo pravděpodobnosti, která je dostačující pro
individuální identifikaci, je třeba v jednom vzorku vyšetřit více STR polymorfismů
na konkrétně vybraných lokusech. V ČR je standardně určováno celkem 16 STR
18 MAKOVEC, P., HRADIL, R., Molekulárně genetická expertizní vyšetření v laboratořích
Policie České republiky, Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 2, s. 81–91
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polymorfismů19. Porovnáním dvou úplných profilů lze uvažovat pravděpodobnost
shody dvou nepříbuzných jedinců v populaci asi 1:1018. Taková pravděpodobnost
bezpochyby umožňuje závěr o individuální identifikaci.
Zejména v případě, kdy jsou srovnávány dva neúplné profily DNA anebo
profil úplný s neúplným, je třeba, aby analýza DNA byla následována využitím kombinatoriky a statistiky. Dochází k vypočtu pravděpodobnosti náhodné shody (random
match possibility, dále jen „RMP“). Pro konstatování individuální identifikace byla
konsensuálně stanovena hranice RMP 1:10-10 a menší). Té lze dosáhnout už při stanovení 9–12 STR polymorfismů (podobně jako pro individuální identifikaci u daktyloskopie je v ČR požadováno alespoň 10 markantů). Expertizní pracoviště Policie ČR
užívají pro RMP větší než 1:10-10 stupnici pojmů „velmi vysoce pravděpodobná“,
„vysoce pravděpodobná“, „pravděpodobná“ a „možná“. Kromě vypočtené hodnoty
RMP a uvedeného slovního hodnocení je uvedena i pravděpodobnost, s jakou by
náhodně vybraný člověk z populace mohl být zůstavitelem analyzovaného biologického materiálu. Tato pravděpodobnost je vyjádřena poměrem 1:X.
Pravděpodobnost náhodné shody se přirozeně snižuje s vyšším počtem
vyšetřených polymorfismů, které na sobě ovšem musí být nezávislé. Proto jsou
k testování vybírány ideálně lokusy vyskytující se na různých chromozomech anebo
daleko od sebe v případě výskytu na jednom chromozomu. Dále jsou pro přesnější
určení pravděpodobnosti (či spíše nepravděpodobnosti) výskytu zjištěného DNA
profilu využívány studie udávající frekvence výskytu jednotlivých alel v populaci.
Odlišnosti alelických frekvencí jsou patrné nejen mezi lidskými rasami, ale i mezi
jednotlivými národnostmi, a dokonce populacemi menších geografických celků20.
2.2.1.2 Nepřímá identifikace
Způsob vzniku jaderné DNA splynutím DNA otce a matky umožňuje i ztotožňování příbuzných osob. Zjištění přímé příbuznosti nachází logicky široké
uplatnění zejména v občanskoprávních sporech o určení otcovství. V kriminalistice
se uplatní zejména při zjišťování totožnosti neznámých mrtvol, lze je využít v případech mravnostní kriminality, ale díky možnosti databázového zpracování profilů

19 MAKOVEC, P., HRADIL, R., Molekulárně genetická expertizní vyšetření v laboratořích
Policie České republiky, Kriminalistika, 2002, roč. XXXV, č. 2, s. 81–91
20 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 546
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DNA i při hledání donora biologického materiálu mezi přímými příbuznými osob,
jejichž DNA profil je již znám.
Zkoumání vychází ze standardního genetického profilu a je založeno na skutečnosti, že biologický rodič musí předat svému potomkovi pro každý lokus jednu ze
svých alel. Přímé příbuzenství lze s naprostou jistotou vyloučit, nikoli však potvrdit.
K vyloučení postačí zjištění, že dítě má ve své DNA markery, které nemá otec ani
matka (v případě ojedinělého rozdílu, např. v jednom či dvou markerech a souhlasu
v jiných, lze uvažovat o mutaci, tj. o jakési chybě vzniklé při předání genetické informace).
V případě souhlasu ve všech markerech (jejich většině) lze pak příbuznost
stanovovat s určitou pravděpodobností určenou opět dle frekvence výskytu daných
markerů v populaci. Při posuzování je počítán tzv. paternitní (maternitní) index, který
srovnává pravděpodobnost, že alelu předal dítěti domnělý otec (matka), s pravděpodobností, že tuto alelu dítěti předal náhodně vybraný nepříbuzný muž (žena).
Stejně jako v případě přímé identifikace je vyšetřováno více alel, které jsou na sobě
navzájem nezávislé. Součinem paternitních indexů všech sledovaných markerů je
zjištěn tzv. celkový paternitní (maternitní) index, který udává, kolikrát pravděpodobnější je, že testovaná osoba je biologickým otcem (matkou) oproti náhodně
vybranému muži (ženě) z populace. Celkový paternitní index je pak dalším výpočtem převeden na hodnotu označovanou jako pravděpodobnost otcovství. Vypočtená
pravděpodobnost otcovství pak může nabývat hodnot přesahujících 99,99 % a více,
což je označováno slovním ekvivalentem „otcovství prakticky prokázané“ (podle tzv.
Hummelovy tabulky, která byla a je dlouhodobě používána při interpretaci paternitních testů, je otcovství prakticky prokázané při hodnotách pravděpodobnosti nad
99,75 %).
Vyjádření pravděpodobnosti, ať je jakkoli vysoká, neznamená nikdy jistotu,
a proto často láká k zavádějícím interpretacím. Při číselném vyjádření pravděpodobnosti se může objevit snaha vypočítat, kolik jiných osob mimo žalovaného
(nařčeného, podezřelého) by mohlo být donorem stejné kombinace alel.
Příklad: Zjištěná pravděpodobnost bude odpovídat jedné stotisícině. Při cca 10 milionech
obyvatel ČR (a uvažovaném poměru žen a mužů 1:1, tedy cca 5 milionech mužů v ČR), lze tvrdit, že
stejnou kombinaci alel by mohlo svému potomku předat 50 mužů z ČR (a cca 35000 mužů celosvětově
při uvažovaném počtu obyvatel Země 7 miliard a poměru mužů a žen 1:1).
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Taková interpretace, ač se může na první pohled jevit logicky, neodpovídá
realitě, protože ne každý z uvedené množiny nevyloučených mužů mohl být ve zkoumaném případě otcem se stejnou pravděpodobností (někteří z nevyloučených jím třeba být vůbec nemohli). Řešením může být využití tzv. bayesovské statistiky, tedy
odvětví statistiky, které se zabývá podmíněnými pravděpodobnostmi. Zjednodušeně
řečeno, bayesovská statistika porovnává pravděpodobnost dvou hypotéz navzájem
a odpovídá na dvě otázky. První otázkou je, zda výsledek genetické analýzy je
důkazem pro, nebo proti otcovství. Druhou pak je otázka, o jak silný důkaz jde.
Bayesovská interpretace důkazu sice nedává kategorickou odpověď, nicméně značně
usnadňuje rozhodování mezi více alternativami21.

2.2.2

Další analýzy jaderné DNA

2.2.2.1 Analýza Y-STR polymorfismů
Zejména v případech sexuálně motivovaných trestných činů, kde bývají
často zajištěny jen smíšené biologické stopy, v nichž je podíl mužského biologického
materiálu minoritní oproti ženskému, může být detekce mužského materiálu značně
obtížná. Proto se v takových případech přistupuje k užití metody, při které dochází
k namnožení pouze té části DNA, jež je lokalizovaná na Y chromozomu, tedy
prokazatelně mužské části. Na této části řetězce DNA jsou poté stanoveny délkové
STR polymorfismy. Výsledek logicky není porovnatelný se standardním DNA profilem, pouze s výsledky shodných analýz Y-STR polymorfismů. Rozlišovací schopnost
této analýzy však nedosahuje úrovně potřebné pro individuální identifikaci,
výsledkem je tedy pouze určení skupinové příslušnosti (tzv. haplotypu).
2.2.2.2 Analýza SNP
Kromě polymorfních opakujících se sekvencí se v řetězci DNA mohou
nacházet i drobné jednonukleotidové odchylky (single nucleotide polymorphisms,
dále jen „SNP“). Odlišnost jednotlivých úseků v tomto případě není v délce, nejde
tedy o polymorfismus délkový, ale tzv. polymorfismus sekvenční (variabilita
v posloupnosti bází). SNP jsou roztroušeny po celém genomu s četností cca jeden na
21 Blíže k problematice bayesovské interpretace důkazů viz např.: DRÁBEK, J.: Logická
interpretace důkazu, dostupné z http://www.4n6gen.org/gallery/0/125-(stav k 15. 3. 2013)
drabek_logicka_intepretace_dukazu_web.pdf, DRÁBEK, J.: Interpretace DNA profilů při určování
otcovství a příbuznosti, dostupné z http://www.4n6gen.org/cz/1145/ka4/ (stav k 15. 3. 2013)
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sto nukleotidů. Stanovením několika desítek až stovek takových lokusů lze získat
výsledek dostatečný pro individuální identifikaci jedince. Výsledek není porovnatelný s DNA profilem získaným z STR polymorfismů22.
S ohledem na prostředky vynaložené dosud jednotlivými státy na budování
databází DNA profilů STR polymorfismů, nelze očekávat brzké rozšíření této analýzy v kriminalistice, přestože diferenční schopnost SNP je mimořádně vysoká.

2.2.3

Identifikace na základě mitochondriální DNA
Odlišná struktura mtDNA a skutečnost, že mtDNA není pro každou osobu

jedinečná, ale je shodná pro více osob v maternální linii, způsobuje, že analýza mtDNA není standardně využívána pro identifikaci osob. Přesto existují případy, kdy je
její využití nezbytné. Jde zejména o ty případy, kdy zkoumaný biologický materiál
neobsahuje buněčná jádra anebo nelze jadernou DNA pro vysoký stupeň degradace
analyzovat. Výhodou mtDNA je její větší odolnost vůči degradaci a také skutečnost,
že se v každé buňce nachází v mnoha kopiích. Vzhledem k odlišné struktuře se
nezjišťuje polymorfismus délkový, ale sekvenční v konkrétních oblastech mtDNA,
kde jsou využívány tzv. hypervariabilní úseky. Výsledek analýzy mtDNA nelze
porovnat s DNA profilem získaným běžnou metodou stanovení STR polymorfismů
jaderné DNA23. Díky matroklinní dědičnosti mtDNA (předává se bez ohledu na otce
z matky na potomky), jde shodu interpretovat pouze v rámci dané linie. Přesto
mohou výsledky této analýzy v kombinaci s dalšími kriminalistickými metodami
a postupy vést k individuální identifikaci24.

22 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 545
23 STRAUS, J., NĚMEC, M. a kol., Teorie a metodologie kriminalistiky, Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 126
24 Analýza mtDNA byla úspěšně využita např. v mediálně známém případu vraždy nezletilé
Anny J. z října 2010. Protože tělo oběti bylo nalezeno se značným časovým odstupem (cca 5 měsíců
po činu) nebyly nalezeny stopy obsahující jadernou DNA. U těla zemřelé byl ale nalezen
trichologický materiál, který byl podroben analýze mitochondriální DNA, analýzou byla zjištěna
shoda s mtDNA pachatele. Ačkoli nejde o individuální identifikaci, lze takový výsledek v kombinaci
s ostatními kriminalistickými metodami takřka jednoznačně interpretovat. Přes značnou medializaci
celého případu bylo po jeho objasnění a zejména sebevraždě obviněného v médiích většinově
konstatováno, že výsledky genetické expertizy nebyly jednoznačné a vykazovaly pouze druhovou
shodu mezi zajištěnými stopami a osobou obviněného.
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2.3

Další možnosti identifikační genetiky

2.3.1

Určení geografického původu
Ačkoli bylo výše uvedeno, že tzv. DNA profil neobsahuje údaje, které by se

odrážely do tělesné stavby jedince, vyjma informace o jeho pohlaví, nekončí
možnosti molekulární genetiky u potvrzení, či vyloučení shody zůstavitele dvou či
více vzorků biologického materiálu. Také bylo uvedeno, že významnou součástí
identifikační genetiky je i správné použití matematické statistiky, pokud jde o frekvenci výskytu jednotlivých alel v populaci určitého území, Je zjevné, že znaky
typické pro určitou populaci se odrážejí nejen v genetické výbavě v nejužším slova
smyslu (tj. v genech ovlivňujících vzhled a další tělesné vlastnosti jedinců), ale i do
nekódující oblasti DNA. To je zřejmě dáno jednak vlivem prostředí a rovněž omezeným genofondem populace v daném regionu, v jejímž rámci obvykle dochází
k plození potomků.
Porovnáním standardního DNA profilu s veřejně dostupnými statistikami
výskytu jednotlivých alel a jejich vzájemných kombinací lze tedy s určitou mírou
pravděpodobnosti určit region, ze kterého donor biologického materiálu pochází.
Ještě lépe lze k tomuto určení využít Y-STR polymorfismy (dědičné v otcovské linii
jen s malými změnami) a výskyt konkrétních znaků v mitochondriální DNA.
Přesnost odhadu etnického (biogeografického) původu zůstavitele biologického
materiálu se v následujících letech bude pravděpodobně zvyšovat úměrně tomu, jak
se bude rozvíjet tzv. genetická genealogie. Je však třeba podotknout, že toto určení
původu je pouze orientační. Přesto může být kriminalisticky významné, zejména
v procesu objasňování trestné činnosti25.

2.3.2

Zjištění tělesných znaků
S narůstající znalostí lidského genomu připadá rovněž v úvahu analýza

vybraných kódujících sekvencí řetězce DNA, z nichž by bylo možno určit geneticky
silně determinované znaky, například přibližnou tělesnou výšku, barvu vlasů, očí
25 Případ vraždy spáchané v ČR státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky, kde
analýza DNA přispěla k odhalení pachatele i stanovením pravděpodobného etnogeografického původu
viz HOFMAN, R., KRAUS, I., MATOUŠEK, V., Potvrzení vyšetřovací verze genetickou expertizou,
Kriminalistický sborník, 2013, č. 1, s. 9–19
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atd26. Nákladnost takových zjištění na straně jedné a jejich relativně nízký přínos pro
kriminalistickou praxi na straně druhé však podle mého názoru nepovede k rozšíření
takových zkoumání v kriminalistice. Pominout nelze ani důvody právní, neboť zkoumání kódujících sekvencí DNA by znamenalo výraznější zásah do soukromí osob.

2.3.3

Zjištění druhu zkoumaného biologického materiálu
Výše popsané metody zkoumání DNA vedou či mohou vést k individuální

identifikaci zůstavitele biologického materiálu. V kriminalistické praxi však může
velkou roli hrát i zjištění druhu a původu biologického materiálu v zajištěné stopě.
Pro taková zjištění byly a jsou standardně využívány metody sérologické. S rozvojem kriminalistické genetiky jsou požadavky na sérologická zkoumání na ústupu
a dochází k jednoznačné preferenci zkoumání biologických stop metodami molekulárně genetickými. To je jistě opodstatněné např. v případě zajištění nepatrného
množství biologického materiálu, kdy sérologické zkoumání není proveditelné anebo
se vylučuje se zkoumáním molekulárně genetickým. Z hlediska kriminalistické taktiky je ovšem třeba konstatovat, že nedochází ke zjištění všech informací, které
zajištěná stopa poskytuje, což je jistě nežádoucí.
Řešením tohoto stavu může do budoucna být zkoumání další nukleové kyseliny a sice RNA. Ta se od DNA liší jak svým složením (základem je pětiuhlíkatý cukr
ribosa, báze jsou adenin, guanin, cytosin a uracil, navíc se zde vyskytuje hydroxylová skupina) a také strukturou. Její řetězec bývá kratší, obvykle je jednovláknová,
i když se může vyskytovat i v dvouvláknové variantě připomínající dvoušroubovici
DNA. Oproti DNA je relativně méně stálá a je citlivější k různým enzymům. RNA je
nositelkou dědičné informace pouze u některých nebuněčných organismů, u eukaryot
hraje významnou roli v procesu čtení a přenosu genetické informace, jejíž nositelkou
je DNA. V lidském těle plní velké množství funkcí, jejichž popis není pro pochopení
identifikační genetiky důležitý.
Ke zjištění původu zkoumaného materiálu může vést tzv. profilace messenger RNA (mRNA). Zjednodušeně lze mRNA označit za určitý mezičlánek mezi
genetickým kódem obsaženým v DNA a výslednou tkání, která je podle genetického
kódu vytvářena. Proto se mRNA v jednotlivých typech biologického materiálu
navzájem liší, a proto je možné ji využít ke stanovení typu tělní buňky, ze které
26 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 544
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pochází. Výhodou je, že profilace DNA a profilace mRNA se navzájem nevylučují,
a je tedy možné získat vzorky DNA i mRNA z jedné stopy27.
Metoda profilace mRNA je prozatím předmětem výzkumu, avšak již nyní je
zřejmé, že je způsobilá k odlišení biologického materiálu běžně se vyskytujícího ve
forenzní praxi (krev, menstruační krev, sliny, sperma, poševní sekrety).

2.3.4

Výhled do budoucnosti
Přestože při současné úrovni poznáni je možné ze vzorku DNA vyčíst

značné množství informací, stojí před forenzní genetikou celá řada dosud nezodpovězených otázek. Další výzkumy se tak s určitostí budou zabývat zejména:
– určením stáří biologické stopy,
– určením věku zůstavitele biologické stopy,
– prohloubení poznatků o morfologických vlastnostech zůstavitele stopy,
např. s ohledem na morfologii obličeje,
– rozlišení DNA jednovaječných dvojčat,
– přesnější vyhodnocování směsi biologických materiálů28.
Rovněž lze předpokládat rozšíření zájmu forenzní genetiky i mimo lidský
biologický materiál. Zkoumání DNA zvířat může napomoci při objasňování širokého
spektra trestné činnosti, např. podvodů při soutěžích, podvodného prodeje jedinců
s deklarovaným původem až po nelegální obchod se vzácnými a chráněnými druhy.
V boji s touto kriminalitou se uplatní i genetika rostlin, která je dále využitelná i při
odhalování výroby drog rostlinného původu.
Předmětem zájmu kriminalistiky však dozajista nebude jen DNA živých
organismů. Současné laboratorní techniky a postupy umožňují výrobu syntetické
DNA, kterou lze vyrobit v takřka nekonečném množství variací. Takto vyrobenou
DNA je možné použít k neviditelnému značení předmětů. Díky nepatrné velikosti
molekuly DNA lze takto označovat i velmi malé, ale cenné předměty, např. umělecká
díla, drahokamy apod. Bude-li syntetická DNA umístěná na vhodném nosiči, který
ulpí na těle či oděvu pachatele, bude jej následně zcela nepochybně spojovat
s konkrétním místem činu.

27 Blíže k metodě mRNA profilace viz HRIBÍKOVÁ, K., CHOMA, A., SVIEŽENÁ, B., mRNA
profilizácia – sofistikovaná alternatíva identifikácie forenznej stopy, Kriminalistický sborník, 2011,
č. 3, s. 59–65
28 www.cssfg.org/cz/1112/historie-forenzni-genetiky (stav k 15. 2. 2012)
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2.4

DNA jako objekt kriminalistické identifikace
Kriminalistická identifikace stojí na předpokladu individuálnosti a relativní

stálosti (neměnnosti) objektů identifikace. Lidská DNA tyto požadavky za normálních okolností splňuje zcela beze zbytku, proto je k identifikaci způsobilá. Přesto
se mohou objevit okolnosti, které způsobí, že identifikace na základě DNA nepřinese
správný výsledek. Ačkoli obecně lze identifikaci dle DNA považovat za vysoce
přesnou metodu, existují určité okolnosti, které mohou interpretaci jejích výsledků
zkomplikovat či přímo znemožnit. Jde nejen o případy související s podstatou
samotné DNA a s přírodními zákonitostmi, ale i o případy způsobené osobami, které
se na kriminalistické identifikaci na základě DNA podílejí.

2.4.1

Více jedinců se stejnou DNA a jedinci s více různými DNA
Jak bylo uvedeno, za normálních okolností je DNA v průběhu života

neměnná, shodná ve všech tělesných buňkách obsahujících jádro a individuální pro
každého jedince. Výjimkou z této individuálnosti jsou jednovaječná (monozygotní)
dvojčata, která vznikají po oplodnění jednoho vajíčka jednou spermií a následném
rozdělení zygoty a samostatném vývoji dvou (či více) jedinců. Protože výsledná
genetická informace vznikajícího jedince je dána v okamžiku vzniku zygoty
(omnipotentní buňka vznikající oplozením, tj. splynutím spermie a vajíčka), je genetická informace obou jedinců zcela shodná29. Výsledek genetické analýzy v důkazním řízení pak musí být posuzován obezřetně v kontextu dalších důkazů.
V průběhu nitroděložního vývoje jedince může dojít i k jiným procesům,
v jejichž důsledku dojde k vybočení z pravidla, že jeden jedinec má jedinou DNA,
která je individuální. Nejznámější z těchto „chyb“ je tzv. chimérismus, který je
obvykle definován tak, že organismus je tvořen alespoň dvěma (či více) buněčnými
liniemi s odlišnou genetickou informací, která pochází z různých jedinců30. Chimérismus obvykle vzniká tak, že po oplození vzniknou dvě zygoty (stav, který by za normálních okolností vedl k porodu tzv. dvojvaječných dvojčat), které však v rané fázi
vývoje opět splynou. Obdobným jevem je tzv. maternální engraftment, který vzniká
29 Ačkoli nelze jednovaječná dvojčata odlišit podle DNA, je to možné například na základě
daktyloskopie, neboť papilární linie vznikají až v pozdější fází nitroděložního vývoje, a shodné tak
nejsou ani u dvojčat.
30 ŠÍPEK, A. jr.: Chiméra a chimérismus. online: [dostupné z http://genetika.bloguje.cz/; stav
k 19. 2. 2012]
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tak, že se do vznikajícího jedince začlení buňky matky, které se dále vyvíjejí v jeho
rámci31.
Takto vzniklý jedinec pak má některé orgány, které nesou odlišnou genetickou informaci než zbylá část organismu. To se může negativně projevit na
výsledku DNA analýzy, pokud zajištěná stopa pochází z orgánu-chiméry, který nese
odlišnou genetickou informaci než srovnávací vzorek. To může přirozeně vést buď
k označení nesprávné osoby jako pachatele, nebo naopak k vyloučení skutečného
pachatele z okruhu podezřelých. V české kriminalistice nebyl dosud případ chimérismu, který by vedl k nesprávné identifikaci, popsán, nicméně v zahraničí jsou takové
případy známy. V roce 2002 došlo v USA k obvinění ženy z pokusu o podvodné
vylákání sociálních dávek, o které požádala. Po povinných testech DNA byl totiž
potvrzen jako otec dětí její bývalý partner, dotyčná žena však podle testů DNA nebyla jejich matkou. Později bylo zjištěno, že dotyčná žena je z genetického hlediska
„chimérou“, jejíž pohlavní orgány nesly jinou genetickou informaci než zbytek těla32.
Zvláštním případem chimérismu je i tzv. hermafroditismus33, tedy stav, který
vzniká splynutím dvou zárodků opačného pohlaví. Výsledný jedinec pak může mít
mužské a ženské pohlavní orgány (u lidí však nebyl zaznamenán případ, kdy by byly
obě soustavy funkční)34.
Definici chimérismu, tedy výskyt více buněčných linií s odlišnou genetickou informací v jednom organismu, vyhovují rovněž jedinci, do jejichž organismu
byly cizorodé populace buněk vpraveny lékařským zákrokem (transfúze, transplantace). I v těchto případech může být DNA profil zjištěný z různých druhů biologických
materiálů odlišný, a to buď dočasně, anebo trvale.
Nositeli DNA v krvi jsou bílé krvinky (leukocyty), které po několika
týdnech či měsících odumírají a jsou nahrazovány krvinkami novými, a to i po
transfuzi. Nové krvinky nevznikají množením starých, ale vznikají z kostní dřeně,
proto nesou opět „původní“ genetickou informaci jedince. Změna profilu DNA
určeného z krve jedince je tak dočasná v případě krevní transfuze a trvalá v důsledku
transplantace kostní dřeně. Trvalá existence cizorodé buněčné populace je také
31 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 542
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Lydia_Fairchild (stav k 19. 2. 2012)
33 V obecnou známost vešel např. případ jihoafrické atletky Caster Semenay, která je
hermafroditem.
34 Existují i jiné možnosti vzniku chimerismu, avšak svým výskytem jsou ještě vzácnější, než
způsoby výše popsané, jejich popis tedy není pro tuto práci důležitý
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následkem transplantací ostatních orgánů, avšak výskyt kriminalistických stop
pocházejících z těchto orgánů nebude pravděpodobně tak častý, aby působil vážné
problémy, jako by tomu mohlo být u transfúzí krve a transplantací kostní dřeně.
Existují i další chyby v procesu přenosu genetické informace, jejich dopad
je však závažnější pro oblast medicíny a klinické genetiky než pro genetiku identifikační. Jejich popis by přesahoval rámec této práce.
Je zjevné, že popsané výjimky z pravidla jedinečnosti a jednotnosti DNA
v těle jsou jevy poměrně vzácné, vůlí neovlivnitelné a nevyvolatelné, způsobené
obvykle v rámci nitroděložního vývoje jedince, případně jako následek závažnějšího
lékařského zákroku. Není tak třeba se negativních dopadů těchto jevů v každodenní
kriminalistice přehnaně obávat. Na druhé straně by v řadách odborné veřejnosti mělo
o těchto skutečnostech panovat alespoň obecné povědomí.

2.4.2

Degradace DNA
Ačkoli je molekula DNA relativně stabilní a v ideálních podmínkách může

přečkat velmi dlouhou dobu, fyzikální či chemické vlivy působící na DNA v kriminalistických stopách mohou následnou analýzu DNA značně ztížit či znemožnit.
V této souvislosti hovoříme o tzv. degradaci DNA, tedy rozpadu řetězce DNA na
menší fragmenty. Jde o přirozený proces, kterému nejde (nejméně do okamžiku
zajištění stopy) zabránit. Uchování neporušené DNA ve stopě tak závisí zejména na
prostředí, v němž se biologická stopa nachází. Z fyzikálních vlivů se negativně
projevuje déle trvající UV záření a vysoká teplota (např. déletrvající intenzivní sluneční záření), dále pak vlhkost, která obecně vede ke hnilobným procesům či tlení.
Po zajištění stopy je třeba degradaci DNA zabránit nebo ji omezit zejména správným
postupem zajištění, balení, skladování a zasílání k expertize.
Degradace řetězce DNA neprobíhá rovnoměrně, odolnost jednotlivých sekvencí vůči degradaci je nepřímo úměrná jejich délce, delší sekvence se tedy rozpadají
dříve než kratší. Proto se v některých vzorcích nemusí v závislosti na stupni degradace podařit stanovit všechny polymorfismy.

2.4.3

Problematika kontaminace biologických stop
Kontaminací biologické stopy rozumíme zanesení stopy biologickým mate-

riálem osoby, která je odlišná od zůstavitele stopy. Protože genetická informace je
obsažena (takřka) v každé tělní buňce, může ke kontaminaci dojít velmi snadno, aniž
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dojde k přímému kontaktu (dotyku) se stopou (např. přirozeným uvolněním odumřelých tělních buněk z pokožky). Riziko kontaminace biologických stop narůstá se
schopností analyzovat stále menší množství biologického materiálu.
V praxi se běžně vyskytují vzorky, které obsahují biologický materiál více
osob, nejčastěji pachatele a oběti, ale i dalších osob. Nejčastěji ke smísení biologického materiálu dojde před zajištěním stopy (obvykle už při samotném skutku).
Kriminalističtí experti se již řadu let věnují vyřešení otázky, jak výsledky analýz
takového biologického materiálu správně interpretovat. Jedná se o složitou problematiku, která vyžaduje hluboké znalosti genetiky i laboratorních postupů. Jde tedy
o otázky mimo rozsah každodenní kriminalistické praxe.
Všechny osoby, které přicházejí do styku s biologickými stopami určenými
pro molekulárně genetická zkoumání by měly být obeznámeny s opatřeními, která
kontaminaci stop zabraňují, anebo umožňují její odhalení. Základním protikontaminačním opatřením je používání ochranných pomůcek při veškeré manipulaci se
stopou a při pohybu na místě činu vůbec. Nejde jen o užívání čistých nástrojů a obalů
pro zajišťování stop, ale také o užívání osobních ochranných pomůcek, jako jsou
roušky a ochranné obleky.
Přes veškerá protikontaminační opatření nelze kontaminaci stopy zcela
vyloučit. Aby se omezilo riziko nesprávných výsledků, zejména falešných shod, je
třeba, aby součástí databáze DNA byla i eliminační sbírka profilů osob, které se
stopami přicházejí do styku od místa zajištění až po forenzní laboratoř.

2.5

Databáze DNA profilů
V kapitole 2.2.1 bylo vysvětleno, že výsledek analýzy vybraných STR poly-

morfismů v lidské DNA lze snadno zaznamenat v podobě alfanumerického zápisu.
Takový zápis se dobře hodí pro databázové zpracování za účelem dalšího
porovnávání bez nutnosti opakovat nákladné a technicky náročné analýzy. Možnost
databázového zpracování DNA profilů je dozajista jedním z důvodů, který vedl
k masovému rozšíření využití analýz DNA v kriminalistice. Náklady, které byly na
budování databází DNA vynaloženy, se také podílí na zachování metody identifikace
osob na základě STR polymorfismů, ačkoli při současné úrovni znalostí a citlivých
detekčních metodách by bylo možno využívat pro individuální identifikaci osob dle
DNA i další metody (např. SNP), jejichž výsledky ovšem nejsou s dosavadními DNA
profily srovnatelné.
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2.5.1

Informační systémy pro vedení databáze DNA
Aby mohl být využit celý potenciál identifikační genetiky, je třeba pro

vedení databáze DNA profilů využít zvláštní softwarové vybavení. Databázi pak lze
využít nejen k přímé i nepřímé identifikaci, ale i k získávání dalších údajů, které
vedou ke zpřesňování výsledků.
Světově nejrozšířenějším softwarem pro práci s profily DNA je program
CODIS (Combined DNA Indexing System), vzniklý v USA. Americký federální úřad
pro vyšetřování jej totiž zdarma poskytuje policejním sborům takřka po celém světě,
včetně České republiky. Motiv pro takové jednání je bezesporu třeba hledat v zájmu
USA o případné pozdější získávání dat ve formátu, který bude pro tamní bezpečnostní orgány známý a okamžitě použitelný. Výhody jsou však oboustranné, když
i s ohledem na nemalé investice do bezpečnostních složek USA je zajištěn neustálý
vývoj aplikace, a rozšiřování funkcí. Navíc snadná výměna profilů DNA je tak
zajištěna i mezi ostatními státy, které software CODIS využívají, přičemž například
pro jednotlivé evropské státy přínos spočívající v možnosti sdílet data navzájem
jednoznačně převažuje nad určitou závislostí na amerických tvůrcích softwaru.
Systém CODIS obsahuje pouze profily DNA, které mají svůj jedinečný
identifikátor. Další údaje k osobě či stopě, ze které byl konkrétní profil stanoven,
nejsou součástí systému CODIS, ale existuje pro ně vlastní systém nazvaný
INFO DNA. Ten zároveň obsahuje i jedinečné identifikátory profilů, takže umožňuje
dekódovat výstupy z CODIS. Systém SHODA pak pracuje s uvedenými identifikátory profilů, u kterých byla zjištěna shoda, což vede ke zjednodušení databáze DNA
a zabraňuje existenci duplicit.

2.5.2

Obsah kriminalistické databáze DNA profilů
Kriminalistické databáze DNA profilů jsou obdobou databází daktylo-

skopických. Obdobný je tedy i jejich obsah, který tvoří jak profily DNA získané ze
stop z míst kriminalisticky relevantních událostí, tak profily DNA osob, které se
dopouštějí kriminálního jednání. S ohledem na specifika kriminalistické genetiky je
však obsah databáze i okruh jejího využití oproti databázi daktyloskopické širší.
Pro kriminalistické účely existuje v České republice jediná databáze DNA
profilů, která je provozována Policií ČR, konkrétně jejím vrcholným expertizním
pracovištěm, kterým je Kriminalistický ústav Praha. Databáze je označována jako
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Národní databáze DNA (dále jen „ND DNA“). Její obsah lze rozdělit do 4 hlavních
kategorií. Nejpočetnější z nich je kategorie označená jako „pachatelé“. Jedná se
o DNA profily osob trestně stíhaných pro úmyslné trestné činy. Druhou nejpočetnější
skupinou uložených profilů DNA jsou „neztotožněné stopy z míst dosud neobjasněných trestných činů“. ND DNA dále obsahuje DNA profily neznámých mrtvol, po
jejichž totožnosti je vedeno pátrání. Velice důležitou je poslední skupina zařazených
profilů, označovaná jako eliminační vzorky. Sem jsou postupně zařazovány osoby,
které by mohly způsobit kontaminaci zkoumaného biologického materiálu vlastní
DNA. Jako první byli do eliminační části databáze zařazeni všichni pracovníci policejních DNA laboratoří, průběžně jsou zařazováni kriminalističtí technici, kteří stopy
fyzicky zajišťují a postupně je tato databáze rozšiřována i o další policisty, kteří přicházejí do styku s biologickými stopami od místa činu až po expertizní pracoviště
(vyšetřovatelé, osoby podílející se na přepravě zajištěných předmětů, pracovníci
ostatních expertizních pracovišť). Laboratoře pro analýzu DNA jsou pracovištěm se
zvláštním režimem s omezeným přístupem a všichni návštěvníci těchto prostor jsou
rovněž povinně zařazeni do databáze.
Zbývá dodat, že v průběhu vyšetřování kriminalisticky relevantních událostí
bývá biologický materiál odebírán často i širšímu okruhu osob, jejichž DNA profily
se do ND DNA neukládají. Jedná se zejména o tzv. domácí osoby. Tak jsou označovány osoby, které mohly svůj biologický materiál zanechat na místě činu bez souvislosti s vyšetřovanou událostí. Srovnávací materiály těchto osob jsou odebírány za
účelem vyloučení stop, které nejsou pro vložení do ND DNA relevantní, protože
nepatří neznámému pachateli. Tyto srovnávací materiály jsou po využití v rámci
konkrétního případu likvidovány a nejsou dále evidovány. Odebírání srovnávacích
materiálů domácích osob tak ve svém důsledku brání tomu, aby se v policejních
evidencích uchovávala data osob, které se protiprávního jednání nedopouštějí.

2.5.3

Typy výstupů z ND DNA
Program CODIS rozlišuje shody podle míry jejich očekávanosti na hot

a cold35. Hot typ shody je shodou očekávanou, tedy v případě, kdy již existuje
důvodné podezření, že konkrétní stopu zanechala určitá osoba. Ostatní typy shod

35 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z., a kol., Biometrie a identita člověka ve forenzních
a komerčních aplikacích, Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, s. 551

32

jsou označovány jako cold a jsou jednoznačně největším přínosem existence ND
DNA.
2.5.3.1 Přímá identifikace
Pro kriminalistiku jsou logicky nejdůležitější shody zjištěné mezi kategoriemi „pachatelé“ a „neztotožněné stopy z míst dosud neobjasněných trestných činů“,
neboť spojují neobjasněný trestný čin s konkrétní osobou. Je však třeba říci, že
zjištění shody stopa–osoba neznamená automaticky, že daná osoba čin skutečně
spáchala (blíže v kapitole 2.6). Dojde-li ke ztotožnění profilu DNA získaného ze
stopy s konkrétní osobou, dojde k vyrozumění útvaru, který tuto stopu ke zkoumání
odeslal. Ztotožněný profil DNA ze stopy je z ND DNA vyřazen, profil osoby zůstavitele zůstává, pokud k tomu je právní důvod.
Další možnou shodou je shoda typu stopa–stopa. Taková shoda může poukazovat na trestnou činnost páchanou jedním pachatelem. Vyhodnocení, zda v daném
případě jde o skutky spadající do série trestných činů, není úkolem ND DNA či
expertizního pracoviště, ale logicky spadá do působnosti orgánů, které prověřované
skutky vyšetřují. Méně pravděpodobnou, avšak nikoli nemožnou, je také varianta
kontaminace stop jednou osobou36
Shoda osoba–osoba může nastat při identifikaci neznámých mrtvol. V ostatních případech shody osoba–osoba by vyhodnocení mělo být provedeno jednak příslušnými experty za součinnosti orgánu, který profily DNA osob do ND DNA nechal
vložit. Mohlo by se totiž jednat o případ osoby vystupující pod více identitami, ale
také o některý z faktorů zmíněný v kapitole 2.4.1., případně o kontaminaci obou
vzorků stejnou osobou.
V případě zjištění shody profilu DNA ze stopy či od osoby s eliminační částí
databáze jde v drtivé většině případů o kontaminaci stopy pracovníkem policie.
S ohledem na okolnosti lze samozřejmě zvažovat i zapojení příslušné osoby do kriminalisticky relevantní události.
Software užívaný k vedení databáze DNA porovnává uložené profily osob
i s vloženými smíšenými profily DNA ze stop. Smíšené profily jsou takové profily,
36 Asi nejznámějším takovým případem je tzv. „duch z Heilbronnu“. V roce 2009 policie Spolkové
republiky Německo vyšetřovala zdánlivou „sérii“ závažných případů (zejména vražd a loupeží)
spáchaných v průběhu více než desíti let v několika spolkových zemích, a dokonce v Rakousku
a Francii, které spojoval shodný DNA profil neznámé ženy ve stopách zajištěných na místě činu. Po
několika letech pátrání po neznámé „pachatelce“ bylo zjištěno, že daná DNA patří ženě zaměstnané ve
firmě, která policii dodávala odběrové soupravy pro zajišťování biologických stop.

33

které obsahují ve dvou nebo více zkoumaných systémech biologický materiál více
než jedné osoby (jsou detekovány více než dvě alely pro jeden lokus). Závěr o shodě
smíšeného profilu s profilem osoby je doplněn o výpočet pravděpodobnosti shody.
Při dostatečné pravděpodobnosti lze i v případě směsných profilů DNA ze stop dojít
k individuální identifikaci. V ostatních případech jde pouze o informaci pro další
prověřování, když výsledkem je pouze sdělení, že ve smíšeném profilu může být biologický materiál označené osoby přítomen. Jinými slovy to znamená, že nebyly
zjištěny informace, které by přítomnost biologického materiálu uvedené osoby vylučovaly. V takovém případě tedy nelze vyloučit, že zůstavitelem stopy může být jiná
osoba s podobným DNA profilem.
2.5.3.2 Nepřímá identifikace
Databázi DNA lze využívat i pro nepřímou identifikaci, tedy vyhledávání
příbuzných osob k zůstaviteli neznámého profilu (tzv. familial searching). To je využitelné jednak při ztotožňování neznámých mrtvol, ale i při zjišťování neznámých
pachatelů. Pokud po vložení DNA profilu ze stopy z místa činu není zjištěna shoda
s konkrétní uloženou osobu, lze prohledat databázi za účelem vyhledání osob, které
mají velmi podobný profil DNA a u kterých je předpoklad, že mohou být blízkými
příbuznými (nejčastěji ascendenti či descendenti, ale např. i plnorodí sourozenci)
zůstavitele neznámého profilu. Familial searching není založeno pouze na zákonitostech dědičnosti, ale zahrnuje i využití informací o pravděpodobném etnickém
původu, věku osoby a další37. Vzhledem k možnosti omylu či náhodné shody by
výstupy z familial searching měly představovat pouze indicii pro další vyšetřování.
Tento způsob prohledávání databáze nadto vzbuzuje závažné otázky etické a právní,
neboť v podstatě zasahuje i do práv osob, jejichž profil není ve sbírce fakticky
uložen.

2.5.4

Efektivita databáze DNA
Kriminalistická databáze DNA profilů je bezesporu přínosem pro krimina-

listiku. Jednak napomáhá při objasňování dříve nevyřešených případů, když je po
vložení profilu osoby zjištěna shoda s dříve uloženou stopou z místa neobjasněného
činu. Stejně tak databáze zvyšuje šance na objasnění trestné činnosti spáchané
v budoucnosti, pokud je v databázi uložen profil osoby, která později při páchání
37

http://www.fbi.gov/about-us/lab/codis/familial-searching
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(stav k 19. 2. 2012)

další trestné činnosti zanechá svůj biologický materiál na místě činu. Vedení databází
DNA má i své odpůrce, kteří efektivitu tohoto opatření zpochybňují. Ve Velké Británii, kde je v poměru k počtu obyvatel databáze DNA profilů největší (obsahuje přibližně 10 % populace), kritici poukazují na to, že s pomocí DNA databáze je vyřešeno méně než 1 % registrované kriminality38. Nabízí se tedy otázka, zda lze přínos
DNA databází nějak exaktně vyjádřit.
2.5.4.1 Počty profilů a počty shod
Zdánlivě nejsnadnějším vyhodnocením efektivity databáze je sledování
počtu uložených profilů a zjištěných neočekávaných shod.
Při založení slovenské kriminalistické databáze DNA profilů bylo uváděno,
že výrazný efekt (tj. zvýšení objasněnosti trestných činů) přinese databáze až při
větším počtu uložených profilů, což představuje cca 14 000 DNA profilů osob
a 7 000 DNA profilů ze stop39.
Národní databáze DNA vedená Kriminalistickým ústavem Praha obsahovala
ke dni 31. 12. 2015 celkem 187 671 profilů pachatelů a 26 143 profily ze stop z míst
kriminalisticky relevantních událostí. Na tento počet připadlo 7 098 neočekávaných
shod typu stopa–stopa40. Počty neočekávaných shod jsou uvedeny v příloze č. 2.
Podobnou statistiku zveřejňuje i americký Federální úřad pro vyšetřování
(FBI). Podle těchto údajů obsahovala v prosinci 2015 databáze DNA profilů ve Spojených státech amerických více než 12 113 810 profilů osob a 674 150 profilů ze stop
z míst činů. Uložená data poskytla více než 315 410 shod, které přispěly při vyšetřování 303 201 případů41.
Toto zhodnocení efektivity databáze DNA profilů je však problematické ze
dvou důvodů. Je logické, že s narůstajícím počtem uložených profilů (osob i ze stop)
bude narůstat i počet zjištěných shod. Ne každá zjištěná shoda znamená vždy
objasnění konkrétního případu, ani nelze s jistotou říci, že by daný případ bez existence ND DNA nebyl vůbec objasněn. Proto je obtížné výše uvedená čísla jednoznačně interpretovat.
38

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-big-question-why-is-britains-dnadatabase-the-biggest-in-the-world-and-is-it-effective-1818878.html (stav k 14. 7. 2012)

39 IVOR, J., Zákon o analýze a databáze DNA na Slovensku, Kriminalistika, 2002, roč. XXXV,
č. 3, s. 216–218
40 Uvedené počty nezahrnují údaje za roky 2007 a 2008, které nejsou ve statistikách Policie ČR
obsaženy.
41 www.fbi.gov/about-us/lab/codis/ndis-statistics (stav k 15. 2. 2016)
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V poměrech ČR lze zajímavá data sledovat ohledně skupiny cca 16 500
odsouzených pro úmyslné trestné činy, kterým byl v českých věznicích odebrán
bukální stěr v průběhu roku 2007. Po vložení jejich profilů do databáze bylo do
30. 9. 2011 zjištěno celkem 928 shod typu osoba–stopa, přičemž v 65 % případů se
jednalo o shody se stopami z míst dříve spáchaných činů (tedy před provedením
odběrem), ve zbylých 35 % případů šlo o činy spáchané těmito osobami po jejich
propuštění z výkonu trestu. Ze všech skutků, které byly objasněny na základě
zjištěných shod, připadalo 65 % (607 skutků) na krádeže vloupáním, 12 % (111 skutků) na loupeže, 3 % (29 skutků) na znásilnění, 2 % (16 skutků) tvořily vraždy42.
Ani tato data však neumožňují jednoznačné statistické vyhodnocení, zejména proto, že neexistuje žádný standard (které z případů by byly vyřešeny i bez existence ND DNA, kolik shod by bylo zjištěno v jiné skupině osob atp.), ke kterému by
bylo možné je vztáhnout.
Podle zkušeností genetiků spolupracujících v rámci Evropské sítě forenzních institucí (Europian Network of Forensic Science institutions, dále jen „ENFSI“)
je databáze nejefektivnější v případě, že poměr počtu uložených profilů osob ku
počtu uložených profilů ze stop z míst kriminalisticky relevantních událostí je přibližně 10:1. Samozřejmostí je, že v případě uložených profilů osob se jedná o osoby,
které mají kriminální minulost a u kterých hrozí i opakování kriminálního jednání,
nikoli o náhodně vybrané osoby. Tato skutečnost vyvrací občasné varovné zprávy
ochránců lidských práv, že policejní sbory usilují o naplnění databáze DNA profily
všech občanů. Pomineme-li etické i právní aspekty, je třeba říci, že takto rozsáhlá
databáze by velmi pravděpodobně nefungovala efektivně, její prohledávání by bylo
komplikované a zdlouhavé a v případě neúplných DNA profilů ze stop a tzv. tolerantního prohledávání databáze by výsledkem bylo množství falešně pozitivních
shod. Domnívám se, že databáze DNA profilů všech občanů je tak pro kriminalistiku
nežádoucí.
K obdobným závěrům dospěla i portugalské studie publikovaná v časopisu
Life Sciences, Society and Policy43. Podle té není až tak podstatná vlastní velikost

42 KOLÁŘ, P., Kriminalistická genetika v České republice: Praxe a legislativa, prezentace na
konferenci Legislativa DNA testování, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
11.10.2011, dostupné z http://www.slg.cz/2011/legislativa-testovani-dna (stav k 15. 2. 2016)
43 SANTOS, F., MACHADO, H., SILVA, S., Forensic DNA databases in European countries: is
size linked to performace?, Life Sciences, Society and Policy, ročník 2013, dostupné online
z http://www.lsspjournal.com/content/pdf/2195-7819-9-12.pdf (stav k 20. 1. 2016)
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databáze či podíl obyvatel země, jejichž DNA profil je evidován, jako spíše vhodný
výběr osob, jejichž profily jsou do databáze zařazeny.
2.5.4.2 Míra recidivy
Recidiva (v nejširším slova smyslu, nikoli ve smyslu trestního práva
hmotného) kriminálního jednání je základním předpokladem efektivity všech kriminalistických sbírek a databází již od dob zakladatelů moderní kriminalistiky. Databáze DNA logicky není výjimkou. Míra recidivy v ČR je značná a vykazuje stoupající tendenci, jak vyplývá z policejních kriminálních statistik, podle nichž recidivisté
páchají nyní již více než polovinu registrované trestné činnosti 44,45. Podíl recidivistů46
je významný zejména u trestné činnosti násilné a majetkové (ponejvíce u krádeží
vloupáním).
S rozvojem metod kriminalistické genetiky, kdy biologický materiál způsobilý k individuální identifikaci lze zajistit i z míst, kterých se pachatel pouze dotýkal,
se rozšiřuje i okruh trestných činů, při jejichž objasňování může databáze DNA profilů napomoci. Zejména na poli boje s obecnou kriminalitou je tak databáze DNA
profilů zcela nezastupitelným nástrojem a omezení okruhu osob, jejichž DNA profil
je do sbírky vložen, by vedlo ke snížení objasněnosti trestné činnosti.
2.5.4.3 Ekonomický pohled
Dopady existence DNA databází na kriminální chování pachatelů a kriminalitu obecně a rovněž ekonomickými aspekty vedení databáze se ve svém výzkumu
zabývala Jennifer Doleac na univerzitě ve Stanfordu (USA) 47. Ke svým závěrům
dospěla za použití řady matematických, statistických a ekonomických nástrojů.
Pro své výzkumy využila okamžik rozšíření databáze DNA o profily osob
vězněných pro spáchání určitých trestných činů, jejichž pachatelé dosud nebyli
stanovení DNA profilu za účelem vložení do databáze podrobováni. Vězně odsouzené pro tyto činy rozdělila na profilované a neprofilované. Neprofilovaní jsou ti,
44 Minisetrstvo vnitra ČR: Zpráva o bezpečnostní situaci na území ČR, dostupné online
z http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality-dokumenty.aspx (stav k 15. 1. 2016)
45 Za období let 2009-2014 tvořil podíl recidivistů vůči všem stíhaným 45,9% v roce 2009, 47,5%
v roce 2010, 48,5% v roce 2011, 50% v roce 2012, 52,6% v roce 2013 a 53,3% v roce 2014
46 Recidivistou ve smyslu policejní kriminální statistiky je pachatel úmyslného trestného činu,
který byl již za jiný úmyslný trestný čin dříve odsouzen.
47 DOLEAC, J. L., The Effects of DNA Databases on Crime, Job Market Paper, 2012, dostupné
online z http://siepr.stanford.edu/research/publications/effects-dna-databases-crime (stav k
15. 1. 2016)
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kteří byli z vězení propuštěni před okamžikem rozšířením databáze a jejich DNA
profil tedy nebyl vložen do databáze. Profilovaní jsou naopak ti, kteří byli propuštění
po datu rozšíření databáze a tudíž je jejich DNA profil v databázi obsažen. Mezi
těmito skupinami si pak mohla vybírat osoby s obdobnou kriminální minulostí, aby
mohla sledovat a porovnávat jejich další chování a změřit tak efekt profilování DNA
na další chování pachatelů.
Vliv DNA databáze na potenciální pachatele z řad profilovaných předpokládala ve dvou směrech. Prvním je odstrašující efekt, spočívající v tom, že (racionálně
uvažující) profilovaný může od spáchání dalšího zamýšleného trestného činu ustoupit v obavě, že bude pomocí DNA snadno vypátrán a usvědčen. Pokud odstrašující
efekt nefunguje a pachatel spáchá další trestný čin, bude velmi pravděpodobně brzy
uvězněn, takže nemůže páchat další zločiny. To autorka označuje jako diskvalifikační
efekt. Oba efekty by dříve či později měly vést ke snížení počtu spáchaných
trestných činů.
Rozhodnutí pachatele spáchat další zločin Doleac vnímá „ekonomicky“,
tedy že pachatel porovnává očekávaný přínos ze zločinu s „náklady“ na jeho
spáchání. Náklady představuje zejména očekávaný trest, přičemž náklady zvyšuje
pravděpodobnost, že pachatel bude usvědčen a trest jej nemine. DNA databáze dle
výzkumu zvyšuje tuto pravděpodobnost, proto působí negativně na rozhodnutí
spáchat další zločin a tak vede ke snížení zločinnosti48.
Z hlediska vynaložených nákladů je DNA databáze srovnávána s dalšími
opatřeními (konkrétně zvýšením trestních sazeb a zvýšením počtu policistů), které by
měly vést ke snížení zločinnosti. Srovnávány jsou mezní náklady (nejsou tedy brány
v potaz náklady již vynaložené na vybudování systému) na zabránění závažnému
zločinu (definovány FBI). Při zvýšení trestních sazeb o jeden rok byly autorkou mezní náklady vypočítány na částku $7 600, při navýšení počtu policistů pak na částku
v rozpětí $ 26 300–$62 500, zatímco mezní náklady při využití profilace DNA představují dle Doleac pouze $70 a dále se snižují49.

48 Pozn. autora: Tato teorie zjevně nereflektuje skutečnost, že nemalá část násilných a sexuálních
deliktů patří mezi tzv. delikty situační, kdy racionalitu rozhodování pachatele nelze příliš
předpokládat. Na druhé straně u majetkových trestných činů může být racionalita rozhodování
pachatele značná.
49 Pozn. autora: přepočet mezních nákladů na zabránění zločinu považuji spíše za velmi teoretický
a zřejmě nepřenosný např. na podmínky ČR, nicméně skutečnost, že autorka svoji práci úspěšně
obhájila nasvědčuje tomu, že přinejmenším odborníci ve Spojených státech amerických považují
takový přepočet za možný a výsledek za relevantní.
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Nikoli z pohledu nákladů, ale z pohledu vlivu na chování pachatelů,
porovnávala Doleac profilaci DNA s opatřením označovaným jako „třikrát a dost“,
u kterého byl předpokládán vysoký odstrašující i diskvalifikační efekt. Zjistila však,
že opatření „třikrát a dost“ vede k migraci pachatelů do států, kde takové opatření
nebylo přijato, a že obava pachatelů z třetího (dlouhého) odsouzení má negativní vliv
na jejich kriminální jednání a tím i na počet a závažnost spáchaných zločinů. Pachatelé jsou totiž při páchání třetího zločinu motivováni k přijetí opatření, která zabrání
jejich dopadení. Proto častěji poškozené či svědky zabijí, i když by jinak spáchali
méně závažný zločin. Profilování DNA takový dopad na chování pachatelů nemá.
Přínos DNA databází je zmíněn nejen v souvislosti se snadnějším usvědčením pachatelů, ale i s vyšší šancí mylně odsouzených na propuštění v případě přezkoumání jejich případů s využitím analýzy DNA a porovnáním s databází DNA.
Ačkoli pro rozdílnost podmínek a právních řádů nelze výsledky tohoto
výzkumu snadno vztáhnout na české podmínky, poskytují výše uvedené závěry zajímavé náměty k diskusi o podobě DNA databáze, recidivě a přijímaných opatřeních
proti kriminalitě.
2.5.4.4 Efektivita ND DNA v ČR
Kromě výše uvedených počtů uložených profilů, zjištěných shod
a vyhodnocení tzv. dodatečných identifikačních úkonů (odběry DNA vězňům v roce
2007) nebyla v ČR efektivita databáze DNA žádným způsobem zkoumána. Hlavním
důvodem může být složitost až nemožnost exaktního vyčíslení, když jednoznačnému
výpočtu brání celá řada faktorů a proměnných, zejména:
– neexistuje žádná statistika objasněnosti dle užitých kriminalistických
metod,
– shody zjištěné v databázi DNA nejsou jediným způsobem objasňování kriminality, takže nelze vyloučit, že by činy objasněné s využitím ND DNA
byly objasněny za využití jiných kriminalistických metod,
– vyčíslení pravděpodobnosti, že profilovaná osoba spáchá další trestný čin,
při kterém zanechá biologické stopy, které se podaří zajistit a vyhodnotit, je
obtížné až nemožné,
– rozšiřování databáze DNA o profily osob stíhaných pro určité kategorie
trestných činů neproběhlo najednou a neexistuje statistika, která by zaznamenávala, od kdy a které kategorie pachatelů ND DNA obsahuje,
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– celková dynamika vývoje kriminality je určována mnoha faktory (mj.
i populačními a sociálně ekonomickými), takže izolovat vliv ND DNA je
obtížné.
Přes výše uvedené skutečnosti by stanovení efektivity české ND DNA zřejmě bylo možné, avšak vyžádalo by si interdisciplinární přístup, zahrnující otázky
práva, kriminalistiky, matematické statistiky a ekonomie. Takový přístup značně
přesahuje možnosti této práce. Přesto by racionálně pojaté stanovení efektivity tohoto
důležitého nástroje pro boj s kriminalitou jistě přispělo nalézt konsensus v mnohdy
zbytečně emotivním diskusím o podobě a obsahu databáze.

2.6

Hodnocení informací získaných analýzou DNA
V předchozím textu, zejména v kapitolách 2.2 až 2.4 bylo pojednáno

o schopnosti forenzně genetické analýzy jednoznačně identifikovat zůstavitele biologického materiálu, i o případech, kdy z různých důvodů k dovršené individuální
identifikaci nedojde. Využitelnost stopy pro identifikaci objektu je v kriminalistice
tradičně označována jako technická hodnota stopy. Je zjevné, že technická hodnota
biologických stop s rozvojem forenzní genetiky výrazně vzrostla a s rostoucí citlivostí analýz a mírou vědeckého poznání dále narůstá, což je jev jistě pozitivní.
Nárůst kriminalisticko-technické hodnoty stopy však často odsouvá do
pozadí další důležité informace obsažené v každé kriminalistické stopě. Jde o tzv.
taktickou hodnotu stopy, tedy o informace o průběhu kriminalisticky relevantní události, činnosti zúčastněných osob, způsobu provedení činu atp. Aby však došlo
k vyčerpání informační hodnoty stopy a přijetí správného závěru, je třeba věnovat
pozornost jak technické, tak taktické hodnotě stopy.
Při posuzování taktické hodnoty biologických stop je třeba se soustředit přinejmenším na tři základní okruhy skutečností. Zejména je to místo zajištění stopy,
přičemž typicky se jedná o místo kriminalisticky relevantní události (místo činu)
a další místa, která s kriminalisticky relevantní událostí souvisejí (úkryty mrtvol,
dopravní prostředky). Dále jde především o nástroje užité v průběhu kriminalisticky
relevantní události. Velký význam mají stopy zajištěné na těle či oděvu poškozených
osob, jakož i stopy z těla či oděvu podezřelých osob. Podle okolností zkoumané události pak připadají v úvahu i další místa.
Po zjištění zůstavitele biologického materiálu je třeba se soustředit nejen na
postavení původce stopy ke kriminalisticky relevantní události jak z hlediska skut40

kového děje, tak z hlediska procesního (pachatel či spolupachatel, poškozená osoba,
svědek, případně osoba bez vztahu ke kriminalisticky relevantní události atp.) ale
i na mechanismus, který mohl vést ke vzniku stopy. U biologických stop je typicky
rozlišován materiál spontánně oddělený od lidského těla, ať už v důsledku běžných
životních projevů, látkové výměny anebo v důsledku odumírání povrchových buněk.
Další kategorií jsou stopy vzniklé v důsledku vnějšího působení na lidské tělo.
V drtivé většině případů jde o projevy násilí, tedy působení proti zájmu člověka,
může však jít i o působení ve prospěch člověka a jeho zdraví, zejména lékařské
zákroky. Třetí skupinou jsou stopy vznikající v důsledku smrti člověka. V tomto případě se jedná o celé mrtvoly, ale i o jejich jednotlivé součásti. Zvláštním případem
jsou ještě zbytky biologického materiálu, které přečkaly pokusy o své odstranění.
Po posouzení výše uvedených skutečností je třeba učinit závěr, zda zajištěná
stopa přináší informaci důležitou k rekonstrukci skutkového děje kriminalisticky
relevantní události. Přitom je třeba mít na paměti, že forenzní genetika je schopna
přinést pro vyšetřování kriminalisticky relevantní události pouze takové poznatky,
které je z hlediska důkazní teorie třeba hodnotit jako důkazy nepřímé (tj. prokazující
skutečnost, ze které lze na skutečnost, která je předmětem dokazování, usuzovat). Je
tedy zjevné, že pouhé zjištění zůstavitele biologického materiálu nemůže zodpovědět
otázku, zda došlo ke spáchání trestného činu, případně kdo je jeho pachatelem.
Rovněž je třeba říci, že dosud žádnou dostupnou metodou nelze určit stáří
biologické stopy, takže i výsledky expertiz, při kterých dojde k individuální identifikaci, je třeba hodnotit i z pohledu možné manipulace místem činu a podstrčení
stopy.
Proto zejména v procesu objasňování a vyšetřování trestné činnosti je třeba
zabývat se okolnostmi vzniku stopy s ohledem na průběh kriminalisticky relevantní
události. Technická hodnota stopy nesmí být přeceněna na úkor jiných informací,
které přináší. Nezbytné je posouzení stopy i z hlediska kriminalistické taktiky, tedy
řádně prověřit všechny možnosti vzniku biologické stopy a její souvislost s vyšetřovanou událostí. K tomu je třeba využít kriminalisticko-taktické postupy, zejména
výslechy osob a dále např. rekonstrukci, prověrku výpovědi na místě, vyšetřovací
pokus atp.
V některých případech provedení kriminalistické genetické expertizy není
způsobilé přinést do případu žádné relevantní informace. S ohledem na nákladnost
kriminalistické genetické expertizy lze v takových případech od vlastního zkoumání
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v závislosti na okolnostech případu upustit (což ovšem nic nemění na nutnosti
relevantní stopy pro případné zkoumání řádně zajistit a zvážit, zda jsou s to obsaženou informaci uchovat). Jde zejména o případy, kdy jsou zúčastněné osoby známy
a existence či neexistence biologických stop těchto osob nepotvrzuje anebo nevyvrací žádnou z vytyčených verzí, případně o skutkovém ději nevypovídá nic. Typicky
půjde o případy násilných či mravnostních trestných činů, např. když oznamovatelka
uvede, že byla znásilněna známým pachatelem, ten pohlavní styk nepopírá, ale označuje jej za dobrovolný.
Správné hodnocení informací získaných kriminalistickou genetickou expertizou by tedy mělo zahrnovat posouzení technické (zda jde o individuální identifikaci
osoby anebo shodu vyjádřenou určitou mírou pravděpodobnosti), taktické (co nám
tato stopa vypovídá o vlastním ději kriminalisticky relevantní události) i procesní
(dodržení právních předpisů pro zajištění a další vyhodnocení stopy) hodnoty stopy.

2.7

Identifikace obětí hromadných neštěstí
Výskyt událostí, při kterých dojde k úmrtí většího množství osob, které jsou

často znetvořeny, což znemožňuje jejich identifikaci, vede ke zřizování tzv. DVI 50
týmů. Jedná se o skupiny specialistů, kteří jsou schopni v případě hromadného
neštěstí vyjet (často i do zahraničí) a provést identifikaci nalezených těl.
DVI týmy obvykle sestávají ze dvou skupin, které bývají označovány jako
ante mortem (AM) a post mortem (PM). Skupina AM pracuje většinou mimo místo
vlastní katastrofy a sbírá informace o osobách pohřešovaných v souvislosti s hromadným neštěstím za dobu před touto událostí, včetně zajištění nezbytného
srovnávacího materiálu. Skupina PM pak přímo na místě katastrofy (a dále na místě
uložení těl nalezených mrtvých, při pitvách apod.) zajišťuje materiál, který může
sloužit k identifikaci těl, a to včetně materiálu biologického. Komparací získaných
poznatků dochází k identifikaci těl.
Od počátků své existence se DVI týmy všude ve světě sestávaly kromě
z lékařů (zejména soudních lékařů a stomatologů) také z policejních expertů na daktyloskopii a antropologii. Je přirozené, že s rozvojem identifikační genetiky byly tyto
týmy doplňovány i o experty v tomto oboru.

50 Disasters victim identification – identifikace obětí katastrof, ve francouzštině též UGIVC
(L’unité gendarmerie d’identification des victimes de catastrophes
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Historie DVI týmů v Evropě se píše přibližně od konce 70. let 20. století.
Mezi prvními jej zřídila Spolková republika Německo po zkušenostech s identifikací
obětí letecké nehody na Tenerife v roce 1972. Postupně vznikaly DVI týmy v dalších
evropských státech. V roce 1983 v Nizozemí, 1986 v Belgii, 1991 ve Francii, 2000
ve Švýcarsku, k jehož DVI týmu se v roce 2002 přidružili i experti Lichtenštejnska.
Po zkušenostech s identifikací obětí vlny tsunami v roce 2004 vznikl DVI tým v roce
2006 v Itálii51. Protože v několika posledních letech v ČR bohudík nedošlo k žádnému hromadnému neštěstí (počtem 19 obětí je nejhorším případem nehoda autobusu
u Nažidel v roce 2003), byly týmy expertů zřizovány nejprve ad hoc. S ohledem na
zahraniční zkušenosti a již zmíněnou vlnu tsunami v Thajsku, kde se do identifikace
obětí zapojili i čeští experti, začala i v ČR být zřízení DVI týmu věnována náležitá
pozornost. K ustanovení stálého DVI týmu sice nedošlo, nicméně byl proveden bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra, který vyústil v přijetí doporučení k právním
a technicko-organizačním opatřením, která by vznik, fungování a financování
takového meziresortního týmu umožnila52.

2.8

Zneužitelnost identifikační genetiky
Takřka každý vědecký objev může být využit ve prospěch lidstva, anebo

naopak proti jeho zájmům. Genetika není v tomto směru výjimkou, spíše naopak.
Ještě před zrodem moderní genetiky (tradičně je za zakladatele genetiky považován
brněnský mnich Johann Gregor Mendel, který roku 1866 publikoval své poznatky
z genetiky v knize Pokusy s křížením rostlin) v návaznosti na dílo Charlese Darwina
(evoluční teorie) a myšlenky některých filozofů se ve druhé polovině 19. století rozvinula tzv. eugenika, tedy směr usilující o zlepšení lidského genofondu. S ohledem
na přecenění genetického determinismu docházelo zejména v první polovině 20.
století v mnoha zemích (nejvíce USA) ke kontrole populace i za cenu nedobrovolné
sterilizace „méněcenných“ jedinců, zejména zločinců, tělesně i duševně postižených
apod. Eugenické teorie stály i u formování rasové politiky nacistického Německa,
kde přerostly v cílenou likvidaci určitých skupin společnosti.
Ačkoli tyto zcela extrémní projevy eugeniku naprosto zdiskreditovaly,
některé její myšlenky lze pozorovat i dnes, zejména ve výzkumech hledajících „gen“
zločinnosti, agresivity, homosexuality apod. Stejně tak genetická vyšetření plodů za
51 BENDL, P., PILIN, A., DVI týmy v Evropě, Kriminalistický sborník, 2007, č. 2, s. 42–47
52 BENDL, P., PILIN, A., SOKOL, M., HORÁK, V., Koncepce DVI při řešení mimořádných
událostí s větším počtem zemřelých v ČR, Kriminalistický sborník, 2011, č. 4, s. 36–40
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účelem zjištění dědičných chorob či vad plodu již v době nitroděložního vývoje lze
označit za eugenická, avšak tyto postupy jsou zpravidla považovány za eticky přípustné a jejich právní regulace je záležitostí mimo předmět zájmu této práce.
Zřejmě nejčastějším předmětem diskusí v současné době je lékařská a prediktivní genetika, tedy schopnost zjišťovat dědičné sklony k určitým chorobám. Terčem kritiky je zejména testování bez znalosti osobní a rodinné anamnézy a rovněž
bez dostatečně odborné interpretace výsledků, což ve svých důsledcích může vést
spíše k poškození zdraví testovaného jedince než k identifikaci a prevenci rizik53.
Dalším rizikem je tzv. genetická diskriminace, například při uzavírání pojistných
smluv anebo při přístupu do určitých zaměstnání.
Zejména v posledním desetiletí je moderní tzv. genetická genealogie, tedy
zjišťování etnického či geografického původu jedince, respektive jeho rodu na základě zděděných znaků. Ačkoli se zdá, že takové rekreační testování nepřináší žádné
riziko, je třeba si uvědomit, že schopnost odlišovat od sebe např. jednotlivá etnika
může být zneužita např. pro rasovou diskriminaci. Možnost zneužití vědeckých
objevů obecně by však neměla být důvodem, aby nebyly tyto objevy využívány ve
prospěch lidstva54.
Pro posouzení případné zneužitelnosti profilů DNA užívaných k identifikaci
osob je třeba vědět, které informace vlastně identifikační profil DNA obsahuje. Jak
již bylo uvedeno, v rámci profilování DNA je zkoumán pouze jeden zjevný tělesný
znak, a to pohlaví jedince. Ostatní stanovované STR polymorfismy se nachází
v nekódujících oblastech DNA, nejsou tudíž důležité pro žádný somatický znak nebo
jinou vrozenou vlastnost jedince ani nejsou využívány při lékařské diagnostice.
Zneužitelnost profilů DNA používaných v kriminalistické praxi pro jiné než identifikační účely je tak naprosto mizivá. Čistě teoreticky připadá v úvahu (obdobně jako
u genetické genealogie) zneužití identifikační genetiky pro segregaci osob na základě
jejich etnického či etnogeografického původu, který je možno s určitou pravděpodobností stanovit i z identifikačního DNA profilu. K takovým projevům však
v historii lidstva opakovaně docházelo a dochází, a to i bez využití poznatků genetiky. Proto tento argument nepovažuji za důvod k odmítnutí využívání identifikační
genetiky.
53 viz např.: GOETZ, P., HACH, P., PAYNE J., Hrozí zneužití – diskreditace lékařské genetiky.
Zásady, význam a limity testování, Vesmír, 2008, roč. 87, č. 4, s. 217–218
54 PAČES, V., Kam směřuje genetika?, online, dostupné
z http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-paces.php?itemid=236 (stav k 15. 7. 2012)
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Zneužití genetiky obecně i zneužití genetiky identifikační tedy jistě možné
je. Je však třeba říci, že takové zneužití by bylo zcela jednoznačně porušením
základních principů právního státu a veškerých standardů ochrany lidských práv.
Pokud by situace, která by takové zneužití umožňovala, nastala, lze se domnívat, že
předchozí existence či neexistence kriminalistických databází DNA profilů by
v konečném výsledku hrála velmi marginální roli.
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3

Právní aspekty

3.1

Obecně k potřebnosti právní úpravy
Koncept právního státu, za který se Česká republika výslovně označuje,

vyžaduje, aby relevantní společenské vztahy byly regulovány právem. To platí ještě
více pro oblast forenzního využití identifikační genetiky, protože k němu dochází
takřka výhradně na poli práva veřejného, zejména trestního, tedy v oblasti, kde je
velmi silně uplatňována státní moc vůči jedincům. To implikuje nutnost právní
úpravy, která přesně vymezí oprávnění státu a jeho orgánů zasáhnout do práv osob.
Právní úprava musí zejména stanovit způsob a rozsah takového zásahu a podmínky
jeho přípustnosti tak, aby byla zachována základní lidská práva a svobody.
Při úvahách o právní úpravě identifikační genetiky je třeba mít na paměti, že
(i s ohledem na rychlost vědeckého pokroku v posledních letech) právo bude vždy
o krok pozadu za skutečnými technickými možnostmi. Výhodou však je, že na rozdíl
od překotného vědeckého pokroku lze ochranu základních lidských práv (přes neustálý vývoj judikatury i legislativy) označit za relativně konzervativní oblast. Zejména nelze očekávat, že by došlo ke snížení ochrany již uznaných práv, proto by na
základě předchozí uvážlivé analýzy mělo být možné nalézt takovou právní úpravu,
která tváří v tvář vědeckému pokroku obstojí. Výsledkem úvah o právní regulaci
vědeckých poznatků (nejen) na poli genetiky by tak měly být dostatečně obecné
právní normy, které pokud možno nebudou vyžadovat novelizace stejně rychlé, jako
je vědecký pokrok. Zároveň by právní úprava měla být vyvážená, aby umožnila
maximální využití nejnovějších vědeckých poznatků v soudních i jiných řízeních za
současného zachování vysoké míry ochrany základních lidských práv a svobod. Aby
bylo možno tuto ochranu zajistit, je třeba si uvědomit, která práva a svobody mohou
být při využití identifikační genetiky dotčena. Při hledání vyhovující právní úpravy je
však také mít na paměti, že každé (mocenské) oprávnění lze zneužít. Tato možnost
by neměla být důvodem pro nepřiznání takového oprávnění, jde-li jej využívat způsobem, který je s požadavky na ochranu lidských práv v souladu.
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3.2

Konfliktní místa identifikační genetiky a lidských
práv
Ve fázi zajištění biologického materiálu pro molekulárně genetická zkou-

mání je třeba mít na paměti nedotknutelnost osoby a zákaz mučení, krutého a nelidského či ponižujícího zacházení (čl. 7 Listiny základních práv a svobod55, čl. 3
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod56). Vyskytují se
i názory, že odběr biologického materiálu pro identifikační účely, byť provedený bez
násilí, které by mohlo znamenat mučení či jiné kruté zacházení, je zacházením ponižujícím. Ačkoli za určitých okolností by tomu tak být mohlo, takový závěr nelze
paušalizovat. Ponižujícím zacházením je zacházení vyvolávající pocity strachu,
úzkosti a podřízenosti, které je způsobilé osobu ponížit, zneuctít a případně prolomit
její fyzický či psychický odpor anebo ji přimět k jednání v rozporu s její vůlí či svědomím57. Tuto definici by dle mého názoru mohl naplnit např. odběr biologického
materiálu zcela nedůvodně provedený pouze za účelem demonstrace moci vůči
dotčenému, nedůvodně provedený z intimních míst dotčeného atp.
Již od okamžiku zajištění biologického materiálu a ještě více od přečtení
genetického kódu je potřeba myslet na soukromí dotčeného jedince. DNA je kódem,
který osobu nejen jednoznačně identifikuje, ale který určuje její vzhled, vlastnosti
anebo předpoklady pro ně, ať už jsou kladné či záporné a informuje o nich bez ohledu na vůli jejich nositele tyto předpoklady vyjevit či skrýt. Přitom je bez významu,
zda při současné úrovni poznání jsme schopni tyto informace správně přečíst
a interpretovat.
S rozvojem moderní společnosti, která je často označována přívlastkem
informační, nabývají na významu pojmy jako nedotknutelnost soukromí, právo na
ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života
a právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo
jiným zneužíváním údajů o své osobě (chráněny čl. 8 EÚLP, čl. 7 odst. 1 LZPS, čl.
10 odst. 2, 3 LZPS). Právo na soukromí lze nejsnadněji definovat jako právo být
55 Listina základních práv a svobod, ve Sbírce zákonů publikována jako Usnesení předsednictva
České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky, dále jen LZPS
56 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950, ve
Sbírce zákonů publikována pod č. 209/1992 Sb. jako Sdělení Federálního ministerstva zahraničních
věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, dále jen EÚLP
57 NEJEDLÝ, J., Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 40
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ponechán sám sobě (right to let be alone58). Jde tedy o velmi široké právo působící
vůči všem. Zároveň jde o právo, jehož rozsah a šíři vnímají různí jedinci velmi
odlišně. Odlišné může být i vnímání soukromí jedním jedincem v průběhu času.
Nastavení pravidel pro ochranu soukromí tak není snadné. Lze také říci, že absolutní
dodržování tohoto práva není možné, jde tedy o nastavení pravidel přípustnosti
zásahů do soukromé sféry jedince. V případě zásahu do práva na soukromí pak velmi
často přijde ke slovu princip proporcionality a zvažování, zda je dán důvod
k upřednostnění práva jiného na úkor práva na soukromí.
S právem na soukromí také úzce souvisí tzv. právo na informační sebeurčení. To lze charakterizovat jako právo každého jedince rozhodnout, které informace
o sobě zpřístupní jiným subjektům. Toto právo je v současnosti akcentováno všemi
institucemi ochrany lidských práv, národních, evropských i univerzálních. V českých
podmínkách se tímto právem velmi podrobně zabýval Ústavní soud59, který opakovaně hovoří o respektu „veřejné moci ke svobodné (autonomní) sféře jednotlivce
vymezené základními právy a svobodami“, do které „veřejná moc zásadně nezasahuje, resp. zasahuje pouze v případech, které jsou odůvodněny kolizí s jinými
základními právy, resp. ústavně aprobovaným a zákonem jednoznačně definovaným
veřejným zájmem a za předpokladu, že je zákonem předvídaný zásah proporcionální
jak s ohledem na cíle, jichž má být dosaženo, tak s ohledem na míru krácení
omezovaného základního práva či svobody“. Ústavní soud rovněž uvádí, že „požadavky respektu k soukromí a jeho ochrana jsou totiž úzce navázány na rozvoj technických a technologických možností, které samozřejmě zvyšují i svobodu ohrožující
potenciál státu“.
Již z povahy vyšších soudů je dáno, že se ve své judikatuře zabývají především zásahy států do práv občanů. Omezovat však legislativní uvažování pouze na
tuto oblast považuji za chybu. Na poli práva na soukromí a na informační sebeurčení
hrozí podle mého názoru přinejmenším srovnatelné riziko ze strany korporací ryze
soukromoprávních a dokonce i ze strany jedinců. Je totiž skutečností, že s určitým
oslabováním státu narůstá také svobodu ohrožující potenciál těchto subjektů, které
však na rozdíl od státu nepodléhají tak silné kontrole.
58 WARREN, S. D., BRANDEIS, L.D., The Right To Privacy, původně publikováno v Harward
Law Review, roč. 1890, č. 193, dostupné online z
http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/225 (stav k 12. 9. 2013)
59 Zejména nálezy Pl. ÚS 24/10 a Pl. ÚS 24/11, vztahující se k zákonu o elektronickým
komunikacích č. 127/2005 Sb., § 88a tr. řádu a využití informací o uskutečněném telekomunikačním
provozu v trestním řízení a tzv. data retention směrnici EU.
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Právo na informační sebeurčení jedince je v souvislosti s identifikační genetikou ponejvíce ohroženo vytvářením databází identifikačních DNA profilů. Právní
regulace této oblasti se musí soustředit na stanovení jasných a srozumitelných
pravidel, za kterých bude možné identifikační DNA profily osob shromažďovat
a využívat, jakož i na podmínky likvidace osobních údajů, nebude-li jich nadále
potřeba.
Kromě zásahu do práva na soukromí si lze v souvislosti s využíváním identifikační genetiky představit také velmi konkrétní zásahy do rodinných poměrů, tedy
do práva na rodinný život. Situace v této oblasti je velmi komplikovaná a citlivá
s ohledem na to, že na rodinu lze nahlížet z mnoha směrů (právně, byť jednoznačná
definice rodiny v právním řádu není, sociologicky, ekonomicky, biologicky, …). Při
jednotlivých pohledech se mohou definice rodiny výrazně odlišovat. S ohledem na
roli rodiny ve společnosti i v životě a vývoji jedince a díky rozmanitosti situací, které
v mezilidských vztazích mohou nastat, se domnívám, že lze jen těžko nastavit
univerzální pravidla pro všechny případy. Jak však již bylo uvedeno výše, omezovat
využití identifikační genetiky na tomto poli kvůli možným negativním důsledkům
nepovažuji za možné a prospěšné.
S právem na rodinný život velmi úzce souvisí i stále častější využívání identifikační genetiky v rámci procesu udílení občanství či povolování pobytu cizinců,
pokud důvodem mají být právě rodinné vazby.
Forenzní využívání identifikační genetiky může vyvolat také řadu otázek na
poli práva na soudní ochranu. Opět půjde zejména o otázky (trestního) procesu, tedy
práva na spravedlivý proces, rovnosti stran a zákazu sebeobviňování.
Základních práv, do nichž může identifikační genetika nepřípustně zasáhnout, je tedy celá řada. Možné zásahy nelze posuzovat izolovaně, naopak, protože jde
vždy o tzv. relativní lidská práva, tedy práva, která si navzájem konkurují, je nutno
postupovat systematicky. Žádná pravidla, ať jsou jakkoli podrobná, neřeší sama
o sobě problémy, které vyvstanou v reálném životě. Výklad právních norem je úkolem všech orgánů aplikujících právo, avšak v zásadních otázkách hlavní roli hrají
vyšší soudy, nejinak je tomu v případě identifikační genetiky.
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3.3

Identifikační genetika v judikatuře ESLP
Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) se opakovaně zabýval 60

otázkou souladu různých postupů státních orgánů s čl. 3 EÚLP zapovídajícím mučení
a jiné nelidské a ponižující zacházení. Úmluva sama o sobě definici těchto pojmů
nepodává, definici je tak třeba hledat právě v judikatuře ESLP, která mučení či nelidské zacházení v jednotlivých souzených případech buď shledá, či ne. Vodítkem také
může být Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání61, 62.
Zajímavé je, že ESLP neshledal z hlediska čl. 3. Úmluvy nepřípustným
nucený odběr krve provedený lékařem, i když nevyloučil, že v závislosti na
okolnostech provedení by takovým postupem k porušení čl. 3 Úmluvy dojít mohlo63.
Argumentem a maiori ad minus tedy lze dospět k závěru, že odběr biologického
materiálu neinvazivní cestou nemůže za běžných okolností představovat mučení či
jiné nelidské a ponižující zacházení. Žádné pravidlo však neplatí absolutně a tak
bude zapotřebí opatrně posuzovat zejména případy, kdy by vzorek byl získán za přímého fyzického donucení.
ESLP problematiku jednotlivých ustanovení Úmluvy a možností jejího
porušení nevykládá izolovaně, ale v souvislostech. Proto se kromě otázky porušení
čl. 3 EÚLP každým takovým případem zabývá i z hlediska čl. 6 a čl. 8 Úmluvy.
V rozhodovací praxi ESLP však lze spatřovat jistou nejednotnost ohledně toho, zda
důkaz získaný za porušení čl. 3 Úmluvy znamená eo ipso porušení práva na spravedlivý proces zaručený čl. 6 EÚLP64. Zákaz užití důkazu získaného nezákonným donucením či hrozbou takového donucení ovšem jednoznačně vyplývá z čl. 15 a 16

60 Databáze judikatury ESLP je online dostupná z http://hudoc.echr.coe.int
61 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 143/1988 Sb. o Úmluvě proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
62 Podle čl. 1 odst. 1 této úmluvy výraz "mučení" znamená jakékoli jednání, jímž je člověku
úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat od něho nebo od třetí
osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo
z něhož jsou podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli
jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když taková bolest nebo utrpení jsou
působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu
či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které
vznikají pouze v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi
vyvolány náhodou.
63 NEJEDLÝ, J., Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, s. 45–46
64 Tamtéž, s. 47 a násl.
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Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání.
Pokud byl zmíněn čl. 6 EÚLP, garantující spravedlivý proces, nelze
v samotném textu tohoto ustanovení nalézt oblast, kterou by snad identifikační genetika mohla zásadně narušit. Při výkladu čl. 6 EÚLP však ESLP dospěl k tomu, že toto
ustanovení implicitně obsahuje i právo obviněného nevypovídat a v širším smyslu též
právo neobviňovat sebe samého, tedy neposkytovat pod hrozbou donucení důkazy ve
svůj neprospěch.
Následně vyvstává otázka, zda toto právo představuje svobodu každého
neposkytovat proti sobě žádné důkazy, anebo zda omezuje pouze donucení k aktivnímu jednání představujícímu vlastní sebeobviňování. Byť opět ne jednoznačně65
dospěl ESLP k závěru, že právo neobviňovat sebe samého představuje toliko „právo
mlčet“ a nevztahuje se na zajišťování důkazů materiálních a existujících nezávisle na
vůli obviněného, mj. i DNA.
Jakkoli nejde o názor přijímaný bezvýhradně, považuji jej za logický
a správný. Odběr vzorku pro analýzu DNA nevyžaduje od osoby žádné aktivní
jednání, které by představovalo vlastní sebeobviňování. Jde o úkon čistě pasivní. Je
skutečností, že podezřelý či obviněný logicky nemá zájem, aby vyšetřující orgány
získaly důkazy proti němu. Pokud by však vyšetřování mělo postupovat v souladu
s vůlí podezřelého, bylo by trestní řízení zcela paralyzováno. Neobstojí ani argument
pochybné věrohodnosti, který ESLP užívá v případě vynucených prohlášení
(doznání). Již z okolností získání takových prohlášení je patrná jejich problematická
věrohodnost, proto lze oprávněně pochybovat o spravedlnosti procesu, ve kterém je
takové vynucené prohlášení užito. DNA jedince je však neměnná a skutečnost, zda
byl vzorek odevzdán dobrovolně, nebo pod hrozbou donucení, tak na věrohodnost
důkazu nemá žádný vliv. Proto mám za to, že možnost odběru biologického materiálu k analýze DNA proti vůli podezřelého, proběhne-li při zachování přiměřenosti
postupu vyšetřujících orgánů, není v rozporu s právy této osoby.
Pomineme-li v našich podmínkách spíše teoretickou možnost porušení čl.
3 Úmluvy při odběru biologického materiálu pro genetickou expertizu, jeví se v každodenním využívání identifikační genetiky jako nejzásadnější článek 8 Úmluvy
chránící právo na respektování rodinného a soukromého života.
65 K této nejednotnosti blíže viz NEJEDLÝ, J., Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2013, s. 49 a násl.
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Při posuzování, zda došlo k porušení práv garantovaných čl. 8 Úmluvy,
vychází ESLP z předpokladů vyplývajících z textu tohoto ustanovení. Zkoumá tedy,
zda opatření bylo legální, tj. proběhlo podle vnitrostátního práva státu, přičemž je
hodnocen i skutečný obsah právní normy, podle které zásah proběhl. Norma musí být
především obecně závazná a dostupná veřejnosti, aby případně dotčení občané věděli, za jakých podmínek lze jejich soukromí narušit. Dále jsou vyžadovány určité procesní záruky, tedy i možnost se případnému porušení práva bránit, a to obecně, případně možnost bránit se proti užití důkazů získaných porušením chráněného práva.
Další podmínkou je nezbytnost. ESLP ve své judikatuře zdůrazňuje, že
zásahy státní moci do soukromí občanů mohou mít velmi negativní dopad na naplňování ideje demokratického právního státu. Zejména se však takto vyjadřuje
k tajnému sledování osob. Protože do DNA databází jsou zařazovány profily osob,
kterým je biologický materiál za tímto účelem odebírán s jejich vědomím (byť nemusí jít o odběr dobrovolný), není většina judikatury ESLP vztahující se k požadavku
nezbytnosti pro sledovanou oblast použitelná. Mám za to, že otázka nezbytnosti
může být ve vztahu ke sledované oblasti posuzována zejména pokud jde o vymezení
okruhu osob, které jsou odběrům za účelem zaevidování jejich DNA profilu v kriminalistické databázi podrobovány.
Problém zřejmě nebude činit ani požadavek legitimního cíle, neboť za přibližně tři desítky let své existence identifikační genetika opakovaně prokázala svůj
mimořádný potenciál jak pro ochranu společnosti před kriminalitou, tak jako efektivní nástroj prevence tzv. justičních omylů.
Zřejmě nejznámějším rozsudkem ESLP vztahujícím se k identifikační genetice, konkrétně k databázím DNA profilů, je rozhodnutí ve věci S. a Marper proti
Spojenému království66. Soud v této věci, týkající se obviněných, avšak posléze neodsouzených občanů Velké Británie, jednoznačně konstatoval, že uchování osobních
údajů, jako jsou otisky prstů či DNA profily, je zcela nepřípustné u osob, které byly
obvinění zproštěny. Ještě zásadnějším výrokem soudu v této věci je požadavek
přesného stanovení doby zpracování osobních údajů. Uchování těchto údajů bez
stanovení doby vyřazení a absence povinnosti vyřadit tyto údaje z evidencí v případě
zproštění obžaloby představuje dle ESLP nepřípustný zásah do práva osob na respektování soukromého života, a tedy porušení čl. 8 EÚLP.
66 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 4. 12. 2008 ve věci S. a Marper proti Spojenému
království, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04
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Naproti tomu ve věci Van der Velden proti Nizozemí67 soud v případě odsouzeného pro loupež a krádeže aut konstatoval, že uchovávání jeho profilu DNA
v databázi nepředstavuje porušení čl. 8 EÚLP, a to ani v případě, že identifikační
genetika nehrála žádnou roli v procesu vyšetřování trestné činnosti stěžovatele. ESLP
dále shledal přípustným uchovávání DNA profilů všech osob odsouzených pro
trestné činy určité závažnosti, když doslova toto opatření označil jako „nezbytné
v demokratické společnosti“, tedy přímo slovy užitými v čl. 8 odst. 2 ESLP. V rozhodnutí ESLP také zmínil pozitivní přínos DNA databází spočívající v možnosti
vyřazení evidovaných osob z okruhu podezřelých, pokud je jako relevantní stopa
zajištěn biologický materiál jiné osoby. Není vůbec bez zajímavosti, že ESLP neshledal problém ani v tom, že stěžovatel odsouzený pro svou trestnou činnost v roce
2003 byl podroben odběru biologického materiálu na základě zákona, který byl přijat
až po jeho odsouzení a účinným se stal až v roce 2005, kdy také byl stěžovateli
proveden bukální stěr.

67 Rozsudek třetí sekce ESLP ze dne 7. 12. 2006 ve věci Van der Velden proti Nizozemí, stížnost
č. 29514/05
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4

Analýza právních úprav identifikační genetiky
ve vybraných evropských zemích
Protože identifikační genetika je fenoménem celosvětovým a celosvětově ji

provázejí obdobné problémy technické i právní, je zjevné, že při úvahách o nastavení
právní úpravy mohou být závěry právní komparatistiky velmi důležité.
Právní úprava identifikační genetiky v České republice bývá podrobována
kritice požadující rozličné legislativní změny či restrikce, které nezřídka bývají odůvodňovány i údajně přísnější právní regulací v zahraničí. Proto jsem se rozhodl
provést analýzu právních úprav některých států, které s naší právní kulturou mají
úzké vazby. Proto jsem do své komparace zařadil Rakousko, neboť staletí společného
vývoje položily i společné základy právní vědy. Ty trvají i přesto, že nejpozději tzv.
právnickou dvouletkou byly u nás zrušeny základní (a oběma státům společné) kodexy z 19. století, které v Rakousku často dosud platí, byť značně modifikované.
Společná historie a skutečnost, že Slovenská republika provedla četné změny svého
právního řádu rychleji, než se podařilo v ČR, byla důvodem pro zařazení analýzy
legislativy Slovenské republiky. Právní úpravu Spolkové republiky Německo jsem
zařadil s ohledem na geografickou blízkost, podobnost (právní) kultury a také fakt,
že soudobé Německo lze bezesporu považovat za „prototyp“ moderního právního
státu, který klade velký důraz na ochranu lidských práv a základních svobod.
Skutečností však je, že na počátku mé práce relevantní zdroje v českém
jazyce, které by fundovaně pojednávaly o zahraničních právních úpravách identifikační genetiky, nebyly takřka dostupné. Dvě stručné srovnávací analýzy vznikly pro
potřeby zákonodárců v Parlamentním institutu68. Jejich nevýhody je třeba spatřovat
zejména ve stručnosti. Práce obsahují velmi kusé zhodnocení stavu v Rakousku,
Německu, z oblastí mimo kontinentální systém práva jsou zmíněny USA a Velké Británie (respektive Anglie a Wales).
Před dokončením této práce se sice situace mírně změnila, neboť vlastní
analýzu v českém jazyce zpracovala nevládní organizace Iuridicum Remedium jako
68 ŘEBŘINA, J., Odběr a uchovávání DNA identifikačních údajů v Evropě a v USA, Praha:
Parlamentní institut, 2003 (Neveřejný materiál, informační podklad pro poslance a senátory
Parlamentu České republiky), VESELÁ, H., Odebírání vzorků DNA, nakládání s nimi a následná
identifikace osob, Praha: Parlamentní institut, 2009 (Neveřejný materiál, informační podklad pro
poslance a senátory Parlamentu České republiky)

54

přílohu své studie o využívání DNA v policejní praxi České repulibky69. Jde opět
o relativně stručné pojednání, které však podává základní informace o právní úpravě
v Rakousku, Německu a Polsku a dále opět pojednává o Velké Británii a Spojených
státech amerických.
Analýza, která je součástí následující kapitoly, se může (přinejmenším volbou analyzovaných právních úprav, o nichž již pojednali jiní) jevit v současné době
již jako nadbytečná. Od výše citovaných děl se však odlišuje přinejmenším
hloubkou, s jakou se věnuje právnímu řádu sledovaných zemí jako celku.
Aby bylo možno srovnávat srovnatelné, jsou následující kapitoly týkající se
jednotlivých zemí vždy vystaveny shodným způsobem, který respektuje právní sílu
jednotlivých pramenů práva regulujících danou oblast. Pozornost je věnována systému ochrany lidských práv obecně, podmínkám využití metod identifikační genetiky
v trestním řízení a podmínkám a lhůtám pro databázové zpracování. Okrajově jsou
zmíněny i ostatní právní předpisy, které se analýzami lidské DNA zabývají, ať už se
jedná o oblast civilního soudnictví anebo medicínského či jiného využití. S ohledem
na základní rozdíl mezi porovnávanými státy – unitární ČR a SR oproti federativnímu Rakousku a Spolkové republice Německo – zabývají se kapitoly vztahující se
k federacím i stručným pojednáním o tom, jak jsou kompetence ve sledované oblasti
rozděleny.
Pro úplnost zbývá zmínit existenci dvou studií, které se zabývaly srovnáním
právní regulace identifikační genetiky ve více evropských zemích. Jedna z nich
vznikla v rámci tzv. Středoevropské policejní akademie (Mitteleuropäische Polizeiakademie, dále jen „MEPA70“). Jde o informační brožuru Využití DNA v policejní
praxi71 vydanou roku 2006. Bohužel nejde o materiál veřejně dostupný, nadto v České republice existuje kromě autentického znění (německého) pouze jediný výtisk
pracovního překladu do českého jazyka, který je uložen v knihovně Kriminalistického ústavu Praha. Přehled pravidel o databázích DNA zveřejnila též ENFSI72.

69 VOBOŘIL, J., FERFECKI, V.: DNA v policejní praxi - Analýza právní úpravy a praxe využívání
DNA v sektoru policie, Praha: Iuridicum Remedium, 2014, 44 s.
70 MEPA je vzdělávací síť osmi zemí – Rakouska, SRN, Maďarska, Švýcarska, Slovinska,
Slovenska, Polska a ČR, uskutečňovaná na základě Prohlášení o spolupráci ministrů vnitra těchto
zemí z května 2001 v Budapešti. Oficiálním publikačním jazykem je němčina.
71 DNA im polizeilichen Anwendungsbereich, Wien: MEPA – Zentrales Koordinationsbüro, 2006
72 ASPLEN, CH., ENFSI Survey on the DNA Profile Inclusion, Removal and Retention of Member
States Forensich DNA Database, ENFSI, 2012, dostupné online:

http://www.enfsi.eu/sites/default/files/documents/enfsi_report_on_dna_legislation_in_europe
_0.pdf, stav k 12. 6. 2013
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4.1

Slovenská republika

4.1.1

Obecně k právnímu řádu

4.1.1.1 Ústavněprávní a mezinárodněprávní úroveň
Ústava Slovenské republiky73 deklaruje Slovenskou republiku jako demokratický, suverénní, právní stát (čl. 1), který je jednotný (čl. 3). Čl. 2 Ústavy SR vyjadřuje vztah člověka ku státu v duchu zásady legální licence.
Slovenská ústava se od české liší zejména tím, že přímo v textu ústavy
(Hlava II.) obsahuje zakotvení základních práv a svobod. Obecně lze říci, že ústavní
katalog práv a svobod zcela zásadně vychází z LZPS, která je dodnes součástí
ústavního pořádku ČR a která po svém vyhlášení v lednu 1991 platila i pro slovenské
území.
Ústavní katalog lidských práv lze tedy označit za moderní a v zásadě
srovnatelný s právní úpravou českou. Pro sledovanou oblast je třeba výslovně zmínit
zakotvenou rovnost všech osob ve svých právech (čl. 12), stanovení pravidel pro
omezení základních práv a svobod pouze zákonem a shodně pro obdobné podmínky
(čl. 13). Výslovně je zakotveno rovněž právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 16) a právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromého
a rodinného života, jakož i právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním
osobních údajů.
Zcela shodně s LZPS je ve slovenské ústavě upraveno právo na soudní
a jinou ochranu (Hlava II., 7. oddíl, čl. 46–50). Zakotveno je tedy právo na právní
pomoc, presumpce neviny a zákaz donucení k sebeobviňování vlastní výpovědí,
jakož i právo odepřít výpověď ve vztahu k blízkým osobám.
Orgány, kterým je svěřen dohled nad dodržováním lidských práv, jsou zejména Ústavní soud a Veřejný ochránce práv. Čl. 127 Ústavy SR dává každé fyzické
i právnické osobě právo na podání ústavní stížnosti v případě, že namítají porušení
základních práv a svobod zakotvených Ústavou SR anebo vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která byla ratifikována a vyhlášena. V této souvislosti je třeba zmínit
i čl. 7 odst. 5 Ústavy SR, podle kterého mají mezinárodní smlouvy o lidských
právech a základních svobodách a smlouvy, které přímo zakládají práva nebo
73

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky
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povinnosti fyzických či právnických osob, přednost před zákony, byly-li ratifikovány
a zákonným způsobem vyhlášeny. Podle čl. 154c Ústavy SR mají přednost před
zákonem i mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, které
Slovenská republika ratifikovala a které byly zákonem stanoveným způsobem vyhlášeny před nabytím účinnosti Ústavy SR, pokud zajišťují větší rozsah práv a svobod.
Funkce veřejného ochránce práv je zakotvena v čl. 151a Ústavy SR a dále
upravena zákonem74. Ačkoli úkolem veřejného ochránce práv je chránit základní
práva a svobody osob před orgány veřejné moci, jeho činnost není pro sledovanou
oblast příliš důležitá, neboť podle § 3 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv je
z jeho působnosti vyloučena rozhodovací pravomoc orgánů činných v trestním
řízení.
Článkem 153 Ústavy SR na sebe Slovenská republika převzala práva
a povinnosti z mezinárodních smluv, kterými byla vázána v rámci ČSFR. Slovenská
republika je tak smluvní stranou všech významných mezinárodních smluv o lidských
právech a základních svobodách na evropské (EÚLP) či univerzální (Pakty OSN)
úrovni. Jako člen Evropské unie je pak vázána i Chartou základních práv EU.
4.1.1.2 Zákony vztahující se k identifikační genetice
Ačkoli součástí právního řádu Slovenské republiky je samostatný zákon
o identifikaci osob analýzou DNA75 (dále jen „ZoDNA“), nejedná se ani zdaleka
o komplexní právní úpravu identifikační genetiky. Pro úplnou analýzu slovenské
právní úpravy identifikační genetiky je tak třeba zabývat se více zákony. Obdobně
jako v jiných evropských státech je to zákon o ochraně osobních údajů76 (dále jen
„ZOOU-SR“). Po rekodifikaci trestního práva je s účinností od 1. 1. 2006 trestní
řízení upraveno v novém trestním řádu (trestný poriadok77, dále jen „TP“). Oprávnění
odebírat biologický materiál osob má i policie, jejíž pravomoci jsou určeny zákonem
o policejním sboru78 (dále jen „ZoPZ“). Na rozdíl od oblasti trestního práva v právu
civilním dosud komplexní rekodifikace na Slovensku neproběhla a civilní soudní
řízení, ve kterých mohou identifikační analýzy DNA rovněž přijít ke slovu, je tak
dosud upraveno v československém občanském soudním řádu z roku 1963 (obči74 Zákon č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochráncovi práv
75 Zákon č. 417/2002 Z. z., o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
76 Zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon je účinný od 1.7.2013 a nahradil dřívější zákon 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov)
77 Zákon č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok
78 Zákon č. 171/1993 Z. z., o Policajnom zbore
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anský súdný poriadok79, dále jen „OSP“), přirozeně od vzniku samostatné Slovenské
republiky opakovaně doplňovaném a novelizovaném, proto v jednotlivostech
odlišném od českého znění.
O jednotlivých ustanoveních těchto právních předpisů, které dopadají na sledovanou oblast, bude podrobněji pojednáno v následujících kapitolách.

4.1.2

Ochrana osobních údajů
Slovenská republika má v současné době ze všech sledovaných zemí nej-

mladší právní předpis vztahující se k ochraně osobních údajů. Přesto tento zákon
nijak zásadně nevybočuje z řady jiných evropských právních úprav, neboť i zde jsou
jeho základy stejné, položené zejména evropskou směrnicí 95/46/ES. Z tohoto pohledu za standardní lze považovat definici toho, co je osobním údajem (§ 4 odst. 1
ZOOU-SR: osobním údajem je jakýkoli údaj týkající se určené nebo určitelné fyzické
osoby). Za významné pro sledovanou oblast je třeba považovat ustanovení § 4 odst.
3 písm. f), které definuje pojem biometrický údaj. Podle tohoto ustanovení je biometrickým údajem osobní údaj fyzické osoby, označující její biologickou anebo fyziologickou vlastnost nebo charakteristiku, na jejímž základě je jednoznačně a nezaměnitelně určitelná. V rámci demonstrativního výčtu biometrických údajů jsou v tomto
ustanovení výslovně zmíněny otisky prstů a dlaní a analýza deoxyribonukleové kyseliny80. Dále je třeba zmínit v § 4 odst. 3 písm. a) definované pojmy likvidace, blokace
a anonymizace osobních údajů. Likvidací osobních údajů je jejich zrušení vymazáním či fyzickým zničením hmotných nosičů tak, aby údaje nebylo možné reprodukovat. Blokace znamená dočasné anebo trvalé pozastavení zpracovávání, během kterého lze vykonávat jen ty operace, které je třeba vykonat za účelem splnění
povinnosti uložené zákonem. Anonymizace osobního údaje je opatření, v jehož
důsledku není možné osobní údaj přiřadit ke konkrétní dotčené osobě.
Podle § 5 ZOOU-SR je možno osobní údaje zpracovávat jen způsobem
stanoveným tímto zákonem a v jeho mezích tak, aby nedošlo k porušení základních
79 Zákon č. 99/1963 Zb., občianský súdný poriadok
80 Domnívám se, že tato formulace není příliš šťastná, neboť analýza jakožto laboratorní postup
vedoucí k zjištění konkrétních informací nemůže být osobním údajem. Tím může být pouze
zaznamenaný výsledek takové analýzy např. ve formě identifikačního DNA profilu. K tomuto názoru
mě vedou i legální definice pojmu analýza DNA a profil DNA, které jsou obsaženy v § 2 písm. b,
písm. c) ZoDNA, podle kterých se rozumí „analýzou deoxyribonukleovej kyseliny proces analýzy
vzorky metódami molekulárnej biológie a genetiky vykonávaný z nekódujúcich úsekov molekuly
deoxyribonukleovej kyseliny neobsahujúcich informácie o špecifických dedičných vlastnostiach“
a „profilom deoxyribonukleovej kyseliny výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny vo forme
alfanumerického kódu“
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práv a svobod dotčených osob. Zejména nesmí dojít k porušení jejich lidské
důstojnosti a neoprávněným zásahům do práva na ochranu soukromí.
Kromě definice biometrického údaje vyjmenovává ZOOU-SR v § 13 ještě
osobní údaje zvláštní kategorie. Těmi jsou údaje odhalující rasový či etnický původ,
politické názory, náboženskou víru či světonázor, členství v politických stranách či
odborových organizacích a údaje týkající se zdraví či pohlavního života. Zpracování
takových údajů zákon v § 13 výslovně zakazuje. Ustanovení § 14 však z tohoto zákazu stanoví výjimky, přičemž pro oblast identifikační genetiky je podstatné ustanovení
§ 14 písm. b), podle kterého takové zpracování umožňuje zvláštní zákon, právně
závazný akt EU anebo mezinárodní smlouva, kterou je SR vázána.
Zvláštní pravidla platí také pro zpracovávání biometrických údajů. Podle
§ 13 odst. 5 ZOOU-SR je provozovatel oprávněn zpracovávat biometrické údaje jen
tehdy, je-li to přiměřené účelu zpracování, nevyhnutelné k jeho dosažení a za splnění
dalších podmínek. Těmi jsou zejména zvláštní zákonné oprávnění či prokazatelný
souhlas dotčené osoby.
Jsou-li osobní údaje zpracovávány mj. pro účely předcházení, zamezování,
odhalování a dokumentaci trestné činnosti či k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, není třeba dodržovat některá vyjmenovaná ustanovení ZOOU-SR81. Zejména je tak umožněno zpracovávání osobních údajů i za jiným účelem, než za jakým
byly původně získány, zpracovávání neúplných či nepřesných osobních údajů
(§ 6 odst. 2 až 5 ZOOU-SR). Dále odpadá povinnost zpracovatele předem upozornit
dotčenou osobu na zpracovávání jejích údajů (§ 15 odst. 1 ZOOU-SR) a informační
povinnost vůči dotčené osobě, jakož i povinnost likvidace zpracovávaných osobních
údajů na základě žádosti dotčené osoby.
Zákon dále podobně jako jeho český ekvivalent zřizuje nezávislý dozorový
orgán na poli ochrany osobních údajů, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov.
Jak je patrné, ZOOU-SR je obecným předpisem pro oblast ochrany
osobních údajů, nicméně pro oblast identifikační genetiky a jejího forenzního a kriminalistického využití je nezbytné seznámit se i s úpravou v dalších právních předpisech. Na tuto oblast totiž dopadají četné výjimky z působnosti ZOOU-SR, ale zvláštními zákony jsou také stanovena další pravidla.

81

Tuto a další výjimky stanoví § 3 odst. 1 ZOOU-SR
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4.1.3

Zákon o DNA
Slovenská republika jako jediný ze států, jejichž právní řád je v této práci

analyzován, zvolila pro právní regulaci identifikační genetiky formu zvláštního zákona. Tím je zákon č. 417/2002 Z. z., o používání analýzy deoxyribonukleovej kyseliny
na identifikáciu osôb (dále jen ZoDNA) účinný od 1. 1. 2003.
Již z § 1 ZoDNA, podle kterého zákon upravuje podmínky odebírání vzorků
pro analýzu DNA, příslušnost k provádění analýz DNA a zřízení databáze profilů
DNA a zpracování údajů z této databáze, je zjevné, že nejde o komplexní právní
úpravu identifikační genetiky. ZoDNA tak spíše postihuje některé oblasti, které lze
označit za právně problematické.
ZoDNA v § 2 definuje základní pojmy. Vzorkem se pro účely zákona rozumí biologický materiál pocházející z lidského těla. Dále zákon vymezuje pojem analýzy DNA, přičemž výslovně stanoví, že analýza DNA probíhá v nekódujících úsecích

řetězce

DNA,

které

neobsahují informace

o specifických

dědičných

vlastnostech. Profilem DNA pak je alfanumerický zápis výsledku analýzy DNA.
Identifikací osoby se pak rozumí individuální identifikace osoby, mrtvoly anebo
oddělených částí lidského těla. Z legislativně technického hlediska lze zákonu
vytknout, že užívá tzv. definici kruhem, kdy definovaný pojem je definován za použití tohoto pojmu – viz § 2 písm. b, písm. e).
Ačkoli v § 2 ZoDNA je definován pouze pojem zajištěný vzorek (vzorek
z místa trestného činu či jiného souvisejícího místa anebo zajištěný v souvislosti
s pátráním po osobě či v souvislosti s její identifikací), užívá ZoDNA ještě pojem
odebraný vzorek. Tento pojem není výslovně definován, avšak obsah tohoto pojmu
lze jednoznačně dovodit z ustanovení § 3 ZoDNA, které stanoví, komu lze vzorek
odebrat. Z pohledu kriminalistické teorie by bylo možné říci, že zajištěný vzorek je
stopou a odebraný vzorek srovnávacím materiálem.
Podle již zmíněného ustanovení § 3 ZoDNA je odběr biologického materiálu bez souhlasu dotčených osob přípustný pro účely trestního řízení, pátrání po
nezvěstných, identifikace osob neznámé totožnosti, a osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (přičemž není rozlišeno, pro jaký trestný čin byly odsouzeny). Podmínky
takového odběru nejsou stanoveny, ZoDNA odkazuje na zvláštní zákony, jimiž jsou
trestní řád a zákon o policii. Biologický materiál je možné odebrat také příbuzným
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nezvěstných osob pro účely pátrání, avšak zde je nutný předchozí písemný souhlas
dotčených.
K odběru vzorku je oprávněn policista a orgán činný v trestním řízení,
nicméně zákon také připouští, aby si odběr vzorku za přítomnosti těchto osob
provedla dotčená osoba sama. Pokud jde o odběr vzorku, při kterém dochází k narušení tělesné integrity anebo o odběr z intimních oblastí, musí odběr provést
zdravotnický pracovník. Zakázány jsou způsoby odběru, které by mohly ohrozit
zdraví dotčeného anebo ponížit jeho lidskou důstojnost.
K analýze DNA jsou příslušné znalecké ústavy podřízené Ministerstvu vnitra anebo právnická či fyzická osoba oprávněná ke znalecké činnosti. Pro znalce, kteří
nejsou útvary Ministerstva vnitra, je stanovena povinnost oznámit výsledek analýzy
do 7 dnů od jejího provedení správci databáze DNA profilů (§ 4 odst. 7). Zákon dále
stanoví povinnost znalce nebo znaleckého pracoviště, které provádí analýzu, rozdělit
zajištěný biologický materiál (pokud to jeho množství umožňuje) na dvě části,
z nichž jedna se využije pro analýzu, druhá se uschovává pro případný přezkum
(§ 4 odst. 5 ZoDNA). Subjekt provádějící analýzu je povinen tento vzorek chránit
před ztrátou, poškozením či zničením.
Analýza se provádí nejméně v osmi stanovených polymorfních systémech
DNA, které jsou vyjmenovány v příloze zákona. Kromě amelogeninu na určení
pohlaví jde o polymorfní systémy, které jsou považovány za nekódující (a rovněž
o polymorfismy, které jsou k identifikačním analýzám využívány naprosto typicky
i v jiných státech).
V ustanoveních § 5 až 8 se ZoDNA zabývá databází DNA profilů. Tu podle
§ 5 odst. 1 ZoDNA provozuje policie82. Ta je podle § 6 ZoDNA povinna zabezpečit
ochranu údajů v databázi před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením,
a neoprávněným přístupem, změnou či šířením. Obsah databáze je stanoven
v § 5 odst. 2 ZoDNA. Databáze sestává ze čtyř kategorií, a sice profilů DNA ze
zajištěných vzorků, profilů DNA ze vzorků osob, které lze odebírat i bez jejich souhlasu, a ze vzorků odebraných osobám na základě souhlasu a v souvislosti s pátráním
po nezvěstných. Je stanoveno, že třetí část databáze se využívá jen při pátrání po
těchto osobách a identifikaci osob neznámé totožnosti. Čtvrtou kategorií pak jsou
profily DNA poskytnuté podle mezinárodní smlouvy, kterou je SR vázána. Zároveň
82 Jmenovitě je stanoveno, že provozovatelem je Policajný zbor, neboť v době přijetí zákona
existovala ještě Železniční policie (Železničná policia).
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jsou součástí databáze i údaje osob, jejichž DNA profil je uložen, případně údaje
o trestném činu či pátrání, v souvislosti se kterým byl profil uložen.
Likvidace údajů v databázi se řídí pravidly stanovenými v § 8 ZoDNA. Podle § 8 odst. 1 písm. a) ZoDNA se musí zlikvidovat údaje o osobě, jejíž trestní stíhání
skončilo zastavením či zproštěním obžaloby z důvodů, že se skutek, který je předmětem trestního řízení, nestal anebo není trestným činem. Jiným případem, kdy k likvidaci osobních údajů dochází v jednotné lhůtě 100 let od narození dotčené osoby, je
likvidace podle § 8 odst. 1 písm. b) ZoDNA. Tato likvidace platí pro údaje odsouzených, dále údaje osob, proti kterým je trestní stíhání nepřípustné anebo bylo zastaveno z důvodu trestní neodpovědnosti v důsledku nepříčetnosti. V ostatních případech pak platí režim nakládání s osobními údaji podle zvláštního zákona, kterým je
zákon o policii. Ačkoli TP zná případ zproštění obžaloby pro to, že nebylo prokázáno, že by skutek spáchal obžalovaný, nepochopitelně pro tento důvod zproštění
obžaloby povinnost likvidace zakotvena není, byť fakticky jde o případ, kdy
spáchání trestného činu nebylo osobě prokázáno. Za pochybné lze považovat i paušální oprávnění k evidenci DNA profilu do 100 let od narození osoby v případech,
kdy trestní řízení je zastaveno z důvodu nepřípustnosti.
Skončení trestního řízení proti osobě, jejíž profil DNA byl vložen do databáze, musí orgán činný v trestním řízení oznámit do tří dnů od takového skončení
útvaru pověřenému vedením databáze. Tento útvar provede likvidaci údajů dotčené
osoby v databázi, a to do sedmi dnů. O likvidaci vyrozumí pracoviště, které provedlo
analýzu DNA, a toto pracoviště musí po přijetí oznámení zlikvidovat uschovávaný
biologický materiál.
Zákon se nijak nezabývá analýzami DNA v řízeních občanskoprávních, případně správních. Z tohoto pohledu lze i název zákona považovat za zavádějící, neboť
neřeší všechny právní otázky spojené s identifikačními analýzami DNA. Stejně jako
ve státech, které ve svém právním řádu zvláštní zákon o DNA identifikaci nemají,
jsou tak pro sledovanou oblast velmi podstatná i ustanovení zákona o policii a trestního řádu.

4.1.4

Trestní řízení
Na rozdíl od České republiky byla na Slovensku provedena rekodifikace

trestního práva hmotného i procesního. Současný slovenský „trestný poriadok“,
ačkoli jde o nový právní předpis s řadu nových institutů, je v obecných ustanoveních
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silně ovlivněn dřívější právní úpravou, tedy československým trestním řádem
č. 140/1961 Sb. Pro sledovanou oblast jsou významná právě tato obecná ustanovení,
zejména práva obviněného, úprava znaleckého dokazování a zajišťování stop
a srovnávacích materiálů za účelem vykonání důkazu.
Základní zásady trestního procesu jsou zakotveny v ustanovení § 2 TP.
Výslovně je třeba zmínit imperativ § 2 odst. 2 TP, podle kterého smí být do
základních práv a svobod osob zasahováno jen v zákonem dovolených případech
a v míře nevyhnutelné k dosažení účelu. Přitom musí být respektována důstojnost
osob a jejich soukromí. Ustanovení § 2 odst. 3 TP zavádí institut soudce pro přípravné řízení, který, nestanoví-li zákon jinak, rozhoduje v přípravném řízení
o zásazích do práv a svobod osob. Dále jsou zakotveny standardní zásady moderního
kontinentálně evropského trestního procesu – presumpce neviny, rovnost stran, zásada oficiality a legality, zásada obžalovací, právo na obhajobu a projednání věci v přiměřené lhůtě. Zásady dokazování jsou stanoveny v § 2 odst. 10 až 12. Zakotvena je
povinnost zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, povinnost orgánů
činných v trestním řízení shromažďovat důkazy ve prospěch i neprospěch obviněného a možnost stran (zejména obviněného) obstarávat důkazy. Samozřejmostí je zásada volného hodnocení důkazů.
Ustanovení § 34 upravuje práva a povinnosti obviněného, nicméně
povinnosti stanoví pouze v oblasti dosažitelnosti obviněného pro orgány činné
v trestním řízení (doručování). Práva obviněného jsou obdobná jako v české právní
úpravě. Ustanovení § 44 odst. 2 TP zakotvuje právo obhájce zúčastnit se všech úkonů
trestního řízení, kterých se účastní obviněný.
Všeobecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 55 a násl. TP) opětovně
zdůrazňují nutnost respektu k důstojnosti osob a jejich základním právům a svobodám. Náležitosti protokolace, která je povinná pro každý úkon trestního řízení,
stanoví § 58 TP.
Mezi opatření, kterými orgány činné v trestním řízení mohou vynutit splnění
svých pokynů či výzev, náleží zejména pořádková pokuta. Podle § 70 TP ji lze uložit
až do výše 1 650 EUR, pokud je osoba na možnost jejího uložení předem upozorněna.
Ustanovení § 118 umožňuje porovnávání údajů uložených v informačních
systémech, pokud obsahují charakteristické anebo vylučující znaky osob (či věcí)
důležitých pro trestní řízení s údaji v jiných informačních systémech. K vydání příka63

zu k porovnání dat je oprávněn předseda senátu a v přípravném řízení prokurátor.
Příkaz musí obsahovat označení provozovatele informačního systému, který má
údaje k porovnání vydat, a vymezení požadovaných údajů. Toto oprávnění lze využít
pouze v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí
svobody s horní hranicí trestní sazby převyšující tři roky, pro úplatkářství nebo pro
jiný úmyslný trestný čin, jehož stíhání zavazuje mezinárodní smlouva. Stanovena
jsou zároveň pravidla pro nakládání s takto získanými daty, zejména povinnost tato
data zničit, jakmile nejsou pro trestní řízení nadále potřeba anebo ukáží-li se jako
nevyužitelná.
Ustanovení § 141–147 TP se zabývají odbornou a znaleckou činností. Pro
případy, kdy je k objasnění věci třeba odborných znalostí, má se zejména vyžádat
odborné vyjádření anebo (v jednodušších případech) písemné potvrzení. Podání
odborného vyjádření ani písemného potvrzení není znaleckou činností. Znalce je třeba přibrat, když není odborné vyjádření či písemné potvrzení postačující, zejména
jde-li o složitější věc. Z této formulace se lze domnívat, že na poli identifikační genetiky je na místě provádět vždy dokazování znaleckým posudkem. Pro podání
znaleckého posudku se má primárně přibrat ústav, který se na znaleckou činnost, jež
je předmětem posudku, specializuje. Rovnost stran trestního procesu je zaručena tím,
že posudek smí předložit i obviněný, poškozený či zúčastněná osoba. Pro tyto případy ustanovení § 145 odst. 5 TP stanoví, že takový posudek musí být doručen prokurátorovi a stranám, jejichž zájmů se posudek dotýká.
Vyvstanou-li pochybnosti o správnosti posudku anebo je posudek nejasný či
neúplný, je třeba znalce k jeho obsahu vyslechnout anebo požádat o doplnění
posudku. Pokud se ani tak nepodaří pochybnosti odstranit, přibere se znalec jiný
(§ 146 TP). K přezkoumání znaleckého posudku lze přibrat znalecký ústav (§ 147
TP). Právní úprava počítá s tím, že znalecké posudky, odborná vyjádření či písemná
potvrzení mohou (a často i budou) podávat organizace Ministerstva vnitra zřízené za
účelem provádění znalecké či odborné činnosti. Pro tyto organizace nejsou stanovena
žádná zvláštní pravidla, vyjma povinnosti poskytnout posudek (vyjádření či
potvrzení) bezplatně.
Ustanovení § 154 TP se vztahuje k ohledání, kterého se může účastnit osoba
vykonávající odbornou činnost anebo znalec. Odpovědným za provedení ohledání je
však orgán činný v trestním řízení anebo soud. Ohledání se koná, je-li třeba přímým
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pozorováním objasnit skutečnosti důležité pro trestní řízení, zejména mohou-li být
zjištěny či zajištěny jakékoliv stopy. Pojem stopa není v TP nijak definován.
Ustanovení § 155 TP se zabývá prohlídkou těla a obdobnými úkony. Stanoví
povinnost každé osoby podrobit se takové prohlídce, je-li třeba zjistit, zda na jeho
těle nejsou stopy či následky trestného činu. Každá osoba je také povinna, je-li to
nutné k provedení důkazu, strpět odběr krve anebo jiný obdobný úkon, není-li to spojeno s nebezpečím pro její zdraví. Odběr biologického materiálu, který není spojen se
zásahem do tělesné integrity dotčené osoby může provést i tato osoba sama anebo
s jejím souhlasem orgán činný v trestním řízení.
Obviněný a podezřelý jsou povinni strpět odběr daktyloskopickcýh otisků
a vzorku nezbytného pro analýzu DNA. Při odběru vzorku k analýze DNA se postupuje podle zvláštního právního předpisu (ZoDNA).
Pokud podezřelý či obviněný tyto úkony odmítne strpět, lze je provést i proti jeho vůli, avšak pouze na základě písemného a odůvodněného příkazu, který
vydává předseda senátu a v přípravném řízení prokurátor anebo policejní orgán na
základě předchozího souhlasu prokurátora.
Ustanovení § 155 odst. 5 umožňuje provedení úkonů za účelem zjištění
totožnosti u osoby, která se zdržovala na místě činu. Poměrně nelogicky toto ustanovení výslovně neuvádí jako identifikační úkon odběr vzorku pro analýzu DNA, pouze řeší odběr daktyloskopických otisků. Je tak otázkou výkladu, zda toto ustanovení
umožňuje tzv. plošné testování.
Pitvu, pohřeb a exhumaci mrtvoly řeší ustanovení § 156 TP. Jako výslovný
důvod pro nařízení exhumace mrtvoly je uvedena i nutnost odběru vzorku pro analýzu DNA. Způsob provedení takového odběru řešen není v TP ani v ZoDNA.

4.1.5

Zákon o policii
Od 1. 1. 2011 plní úkoly policie v SR jediný a jednotný ozbrojený bez-

pečnostní sbor, kterým je Policajný zbor (dále jen „PZ“). Před uvedeným datem
působila v SR na základě zvláštního zákona83 ještě železniční policie, ta byla však
začleněna do Policajného zboru84.
Mezi úkoly PZ, které jsou vyjmenovány v § 2 ZoPZ, patří mj. i odhalování
trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, provádění vyšetřování (včetně zkrácené83
84

Zákon č. 57/1998 Z. z., o Železničnej polícii
Zákon č. 547/2010 Z. z., o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
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ho), boj proti organizovanému zločinu a terorismu, pátrání po osobách a provádění
kriminalisticko-expertizní a znalecké činnosti.
Při plnění svých úkolů jsou policisté povinni dbát o čest, vážnost
a důstojnost osob a nepřipustit, aby jejich činností došlo k bezdůvodné újmě. Případný zásah do práv a svobod osob nesmí překročit míru nezbytnou pro dosažení
účelu sledovaného služební činností. Policista je zároveň povinen osobu, do jejíchž
práv zasahuje, ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poučit o jejích právech.
Z oprávnění důležitých pro sledovanou oblast je třeba zmínit ustanovení
§ 20a ZoPZ, které stanoví podmínky, za nichž je policista oprávněn snímat identifikační znaky osoby. Mezi tyto úkony patří i odběr vzorku biologických materiálů osoby. Snímání identifikačních znaků je přípustné u osob, které byly předvedeny za účelem zjištění totožnosti (oprávnění ke zjišťování totožnosti osob je stanoveno
v § 18 ZoPZ), a není možné zjistit jejich totožnost ani na základě údajů z evidence
obyvatel a dále u osob zajištěných (§ 19 ZoPZ), zadržených, zatčených, obviněných
ze spáchání trestného činu a osob nalezených či vypátraných. Sejmutí identifikačních
znaků je dále možné u cizinců, a to zejména z důvodů neoprávněného překročení
státní hranice SR, neoprávněného pobytu na území SR, řízení o vyhoštění či udělení
azylu a dalších případech uvedených v § 20a odst. 1 písm. a) až f) ZoPZ. Odběr
vzorku biologického materiálu nesmí ohrozit zdraví osoby. Pokud je vzorek odebírán
z intimních míst, musí jej provést zdravotnický pracovník.
Dále je pro sledovanou oblast důležitá hlava čtvrtá ZoPZ, která stanoví
pravidla pro zpracovávání informací. Podle § 69 odst. 1 zpracovává PZ osobní údaje
shromážděné při plnění svých úkolů v rozsahu nezbytném pro jejich plnění. Pokud
PZ v průběhu zpracování zjistí, že osobní údaje nejsou k plnění dalších úkolů PZ
potřebné, bezodkladně je zlikviduje, blokuje anebo anonymizuje (§ 69 odst. 7 ZoPZ).
Dále je stanoveno, že PZ nejméně jedenkrát za tři roky prověřuje, zda jsou zpracovávané osobní údaje nadále potřebné k plnění úkolů PZ. Za provozovatele informačních systémů PZ, ve kterých jsou zpracovávány osobní údaje, je podle § 69 odst.
12 považováno Ministerstvo vnitra SR.
Zvláštní ustanovení § 69a ZoPZ se týká zpracovávání osobních údajů pro
účely trestního řízení (souhrnné označení pro předcházení a odhalování trestné
činnosti, zjišťování pachatelů, vyšetřování trestných činů a výkon trestních rozhodnutí). PZ je zejména povinen stanovit účel takového zpracování, shromažďovat
osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a uchovávat je jen po nezbytnou dobu (§ 69a
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odst. 1). Policie je však dále oprávněna pro účely trestního řízení v potřebném rozsahu slučovat osobní údaje, získané k rozdílným účelům a zpracovávat i nepřesné
osobní údaje (§ 69a odst. 2 ZoPZ). Ustanovení § 69a odst. 3 ZoPZ pak umožňuje
zpracovávat i zvláštní kategorie osobních údajů (viz § 13 odst. 1 ZOOU-SR), pokud
je to s ohledem na povahu trestného činu nevyhnutelné. Zpracovávání zvláštních
kategorií osobních údajů je možné i ve vztahu k určité komunitě, pokud se hromadně
vyskytují trestné činy páchané členy této komunity. Podle § 69a odst. 6 ZoPZ se tato
ustanovení se vztahují i na činy jinak trestné (činy spáchané nezletilými či nepříčetnými pachateli).
Ustanovení § 69b ZoPZ stanoví povinnosti policie na úseku nakládání
s osobními údaji při pátrání po osobách. Podle § 69b odst. 2 musí být osobní údaje
hledané osoby po jejím vypátrání bezodkladně zlikvidovány. To však neplatí, pokud
osoba byla nezvěstná či hledaná opakovaně, existuje-li důvodné podezření, že osoba
bude opět hledaná či pohřešovaná anebo jsou tyto údaje zpracovávány pro účely
trestního řízení. S ohledem na formulaci § 8 ZoDNA má toto ustanovení ZoPZ faktický dopad i na obsah a dobu zpracovávání údajů v databázi DNA profilů.
Každý, kdo hodnověrně prokáže svou totožnost, může podle § 69c odst. 1
ZoPZ požádat písemně policii o sdělení, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány.
Policejní orgán musí tuto informaci bezplatně poskytnout do 30 dnů od doručení
žádosti (§ 69c odst. 2 ZoPZ). Informace se však neposkytne, pokud by její poskytnutí
znamenalo maření úředního postupu anebo předcházení a odhalování trestné
činnosti, zjišťování pachatelů, vyšetřování trestných činů a výkon trestních rozhodnutí (§ 69c odst. 7 ZoPZ).
Předávání osobních údajů jiným subjektům řeší § 69d ZoPZ a pro sledovanou oblast je důležité, že policie může osobní údaje předávat či zpřístupňovat
jiným osobám, pokud tak stanoví zákon nebo mezinárodní smlouva. Zvláštní režim
je v § 69da ZoPZ stanoven pro předávání osobních údajů členským státům EU pro
účely trestního řízení.

4.1.6

Právní úprava v soukromoprávní oblasti
Na rozdíl od oblasti práva trestního, které bylo kompletně rekodifikováno,

v oblasti práva občanského ve Slovenské republice rekodifikace dosud probíhá.
Aktuálně v procesní oblasti stále platí předpisy československé z 60. let 20. století.
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Od 1. 7. 2016 ale vstoupí v účinnost nové procesní předpisy – civilný sporový poriadok85 (dále jen „CSP“) a civilný mimosporový poriadok86 (dále jen „CMP“).
V hmotněprávní oblasti byl československý zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
nahrazen novým zákonem č. 36/2005 Z. z., o rodine (dále jen ZoR-SR). Ten je
zároveň hmotněprávním podkladem pro případné spory o určení původu, tedy oblast,
ve které lze využití identifikační genetiky předpokládat.
Určení rodičovství řeší ZoR-SR ve své čtvrté části. Klasickým ustanovením
je § 82 odst. 1 ZoR-SR, podle kterého je matkou dítěte žena, která ho porodila. Na
sporné případy pamatuje ustanovení § 83 ZoR-SR, které umožňuje soudu v případě
pochybností rozhodnout o tom, kdo je matkou dítěte. Návrh na takové rozhodnutí
může podat žena, která tvrdí, že je matkou dítěte anebo otec dítěte, prokáže-li, že na
tomto rozhodnutí má právní zájem.
Určování otcovství vychází z domněnek otcovství, připuštěno je souhlasné
prohlášení rodičů a také rozhodnutí soudu (§ 84 ZoR-SR). Podle první domněnky
otcovství je otcem dítěte manžel matky. Popěrné právo má podle § 88 manžel vůči
dítěti a matce pouze v případě, že jsou oba naživu. Nežije-li ani jeden z nich, toto
toto právo zaniká. Popřít otcovství může manžel matky ve lhůtě do tří let od
okamžiku, kdy se dozví skutečnostech důvodně zpochybňujících, že je otcem dítěte.
Popřít otcovství manžela může i matka, a to do tří let od narození dítěte.
Bylo-li otcovství určené souhlasným prohlášením rodičů, může být popřeno,
jen pokud je vyloučené, že by muž mohl být otcem dítěte. Popření je možné ve lhůtě
tří let od souhlasného prohlášení, lhůta neskončí před uplynutím tří let věku dítěte
(§ 93 ZoR-SR). Otcovství lze zapřít i na návrh dítěte, a to i poté, kdy lhůta pro určení
otcovství uplynula rodičům. O přípustnosti takového návrhu potom rozhoduje soud,
připustí-li jej, přistoupí k vlastnímu určení otcovství (§ 96 ZoR-SR).
K určení otcovství rozhodnutím soudu se přistoupí, pokud nedojde k určení
otcovství výše uvedenými způsoby. Soud o určení otcovství rozhodne na návrh dítěte, matky anebo muže, který tvrdí, že je otcem. Soud za otce dítěte určí muže, který
s matkou dítěte souložil v intervalu 180 až 300 dnů, pokud jeho otcovství nevylučují
závažné okolnosti (§ 94 odst. 2 in fine ZoR-SR).
Pokud jde o řízení o určení či popření otcovství, užije se OSP, který neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o tomto druhu řízení. Ačkoli důkazní břemeno
85
86

Zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z., civilný mimosporový poriadok
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v civilním řízení tradičně leží na stranách, v řízení o určení či zapření rodičovství má
soud podle § 120 odst. 2 OSP vykonat i ty důkazy, které účastníci nenavrhli. Zároveň
v tomto soudním řízení již nelze vycházet z případného souhlasného tvrzení účastníků, soud tedy musí rodičovství jednoznačně prokázat. Důkazní prostředky, které lze
využít, stanoví § 125 OSP. Jsou jimi zejména výslech svědků, výslech účastníků,
znalecké posudky, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických či právnických osob, listiny
a ohledání.
Ustanovení § 127 OSP upravuje provádění důkazu znaleckým posudkem.
Jak je již z dřívějšího výkladu patrno, přes svůj zavádějící název nelze pro případy
odběru biologického materiálu osobám využít ustanovení ZoDNA, který upravuje
toliko policejní a kriminalistické využití analýz DNA. Proto lze při dokazování resp.
při přípravě znaleckého posudku, který bude důkazem, vyjít pouze z ustanovení
§ 127 odst. 3 OSP. Podle toho účastníkovi, popřípadě i někomu jinému, může předseda senátu uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil mu potřebné předměty, podal mu
nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření, popřípadě zkoušce krve, anebo
aby něco vykonal nebo snášel, jestliže to je k podání znaleckého posudku třeba.
S ohledem na skutečnost, že zákon počítá s uložením povinnosti podrobit se krevní
zkoušce, která je nemyslitelná bez zásahu do tělesné integrity, lze argumentem
a maiori ad minus dojít k závěru, že dotčený je tím spíše povinen podrobit se neinvazivnímu odběru biologického materiálu. Možnost přímého donucení ke strpění
takového odběru však není v zákoně nijak upravena. V oblasti donucení ke strpění
odběru tak lze uvažovat pouze o předvedení ke znalci (§ 52 odst. 1 OSP), případně
uložení pořádkové pokuty. Tu lze podle § 53 odst. 1 OSP uložit až do výše 820 EUR,
v případě opakovaného hrubého ztížení postupu řízení pak do výše 1 640 EUR (§ 53
odst. 2 OSP).
Po nabytí účinnosti nové procesní úpravy (CSP a CMP) od 1. 7. 2016 bude
řízení o určení rodičovství upraveno ve čtvrtém dílu zvláštní části CMP, neboť řízení
o určení rodičovství je typicky, ačkoli má prvky sporného řízení, řešeno jako věc
nesporná. Je však třeba uvést, že CMP není komplexním zvláštním procesním předpisem. Naopak, CMP je podle svého § 2 odst. 1 zvláštním právním předpisem,
a pokud nestanoví něco jiného, na řízení se užijí ustanovení CSP. Znalecké
dokazování pak upravuje právě CSP, a to ve svých ustanoveních § 206 až § 210.
Zásadní změny úprava nedoznala, znalce ustanovuje soud a ten podává svůj posudek
písemně. Právo podat znalecký posudek je však přiznáno i straně. Ústavní znalecký
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posudek lze podle § 207 odst. 3 CSP vyžádat jen v obzvlášť závažných případech
vyžadujících zvláštní vědecké posouzení anebo v případě kolize závěrů více znalců.
Pokud jde o součinnost stran a třetích osob, je upravena v § 210 CSP, přičemž úprava
je obdobná stávajícímu ustanovení § 127 odst. 3 OSP. Nedošlo tedy k žádné úpravě
povinnosti strpět např. odběr biologického materiálu neinvazivním způsobem a nadále bude platit výše uvedené.

4.2

Spolková republika Německo

4.2.1

Obecně k právnímu řádu

4.2.1.1 Ústavněprávní a mezinárodněprávní úroveň
Ústavu Spolkové republiky Německo představuje Základní zákon (Grundgesetz, dále jen „GG“) ze dne 23. 5. 194987. Ačkoli byl původně zamýšlen jako přechodné řešení v důsledku poválečného rozdělení Německa, po jeho opětovném sloučení v roce 1991 se stal ústavou celého sjednoceného Německa.
Přímo v textu GG je obsažen i katalog lidských práv a svobod, která jsou
symbolicky zakotvena v první části nazvané „základní práva“. Základní práva jsou
podle čl. 1 GG závazná pro zákonodárství, výkonnou moc i soudnictví, což zakládá
jejich přímou vymahatelnost. Zejména je vyzdvižena lidská důstojnost, která je považována za nedotknutelnou, veškerá státní moc je zavázána k její ochraně. Dále je třeba výslovně zmínit právo na osobní nedotknutelnost a svobodu osoby, do nichž lze
zasáhnout jen na základě zákona (čl. 2 odst. 2 GG). Čl. 79 odst. 3 GG stanoví, že
změna zásad stanovených v části „základní práva“ je nepřípustná. Katalog
základních práv odpovídá době svého vzniku a některá v současné době všeobecně
uznávaná práva výslovně neobsahuje.
V této souvislosti je však třeba uvést, že německý ústavní soud již v roce
1983 prohlásil v tzv. Volkszählungsurteil88 právo na informační sebeurčení za
základní lidské právo, ačkoli jej GG v první části výslovně neuvádí. Argumentoval
přitom čl. 2 odst. 1 GG, podle kterého má každý právo na svobodný rozvoj své
osobnosti.
87 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2438) geändert worden ist
88 BVerfGE 65, 1 - Volkszählung Urteil, Urteil des Ersten Senats vom 15. Dezember 1983 auf die
mündliche Verhandlung vom 18. und 19. Oktober 1983 (1 BvR 209/83)
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Kromě základních práv GG v hlavě IX., která je věnována organizaci
soudnictví (čl. 101 až 104 GG), zajišťuje základní záruky spravedlivého procesu, byť
ve velmi stručné podobě. Čl. 93 odst. 1 bod. 4a GG pak zakotvuje právo každého
podat ústavní stížnost v případě porušení některého základního práva a dalších
výslovně uvedených práv.
Spolková republika Německo je federativním státem. Legislativní oblast je
rozdělena na výlučnou zákonodárnou pravomoc spolku a konkurující zákonodárství.
V oblasti výlučné zákonodárné pravomoci smí země vydávat zákony pouze na základě zmocnění spolkového zákona a v jeho mezích. Konkurující zákonodárství naproti
tomu opravňuje země vydávat zákony do doby, než své zákonodárné pravomoci využije Spolek (čl. 70–72 GG). Pokud se zemské právní předpisy dostanou do rozporu
se spolkovými, platí bez dalšího právo spolkové (čl. 31 GG).
Pro sledovanou oblast právní úpravy je třeba vědět, že do výlučného zákonodárství spadá zákonodárství ve věcech spolupráce zemí a Spolku v rámci kriminální policie a zřízení Spolkového úřadu kriminální policie (čl. 73 bod 10 GG).
Do konkurující zákonodárné pravomoci pak kromě jiných (čl. 74 GG) patří
i oblasti trestního a občanského práva včetně procesních předpisů. Je však skutečností, že v těchto základních oblastech platí zákony spolkové.
Spolková republika Německo je signatářem všech významných mezinárodních lidskoprávních úmluv, ať už univerzálních (Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech) nebo evropských (Evropská úmluva o ochraně lidských práv
a základních svobod). Jako členský stát Evropské unie je vázána také Listinou
základních práv Evropské unie.
4.2.1.2 Zákony vztahující se k identifikační genetice
Právní úprava využívání informací obsažených v lidském genomu je
v německém právním řádu rozptýlena do více zákonů, neexistuje žádný jednotný
kodex DNA. Ve více zákonech je rozptýlena i právní úprava využití DNA k identifikačním účelům.
Součástí spolkového zákonodárství je zákon o ochraně osobních údajů
(Bundesdatenschutzgesetz89, dále jen „B-DSG“), který řeší obecné otázky ochrany
osobních údajů.
89 Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl. I S.
66), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2015 (BGBl. I S. 162) geändert worden
ist
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Otázky využití analýz DNA pro trestní řízení jsou řešeny v trestním řádu
(Strafprozessordnung90, dále jen „StPO“. Kromě toho je od roku 2010 součástí
německého právního řádu i zákon o genetické diagnostice (tzv. Gendiagnostikgesetz91, dále jen „GenDG“). Ten se ovšem, pokud jde o sledovanou oblast, vztahuje
pouze na genetické analýzy ohledně určení původu (mimo trestní řízení). Podle svého § 2 se nevztahuje na pátrání, trestní řízení, právní pomoc v trestních věcech
a záležitosti policie, respektive Spolkového kriminálního úřadu. Vyjma zmíněného
určení původu se GenDG primárně zabývá především otázkami lékařské genetiky,
zákazem genetické diskriminace (v oblasti zaměstnávání a pojišťovnictví). Úprava
zjištění původu v GenDG navazuje na ustanovení občanského zákoníku92 (dále jen
„BGB“) o rodině a určování příbuzenství. Procesní náležitosti upravuje civilní procesní řád (Zivilprozessordnung93, dále jen „ZPO“).
Vedení databáze DNA profilů patří mezi pravomoci policie. Spolková
republika Německo má jako federativní stát policii spolkovou (Bundespolizei) i policie jednotlivých zemí (Landespolizei). Ústředním místem pro otázky, které je praktické řešit na centrální úrovni, je Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt, dále
jen „BKA“). Pravomoci BKA vyplývají ze zvláštního zákona (tzv. BKA–gesetz 94,
dále jen „BKA-G“).
Limitem pro využití identifikační genetiky může být trestní sazba vyplývající z ustanovení trestního zákoníku (Strafgesetzbuch95, dále jen „StGB“), neboť využívání identifikační genetiky je omezeno pouze na určité trestné činy.
Podrobně o zákonných ustanoveních jednotlivých zmíněných zákonů, které
dopadají na problematiku identifikačních analýz DNA, pojednávají následující kapitoly.
90 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074,
1319), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2525) geändert
worden ist
91 Gendiagnostikgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672), das durch Artikel 2 Absatz 31
u. Artikel 4 Absatz 18 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist
92 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S.
42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl.
I S. 2018) geändert worden ist
93 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S.
3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. November
2015 (BGBl. I S. 2018) geändert worden ist
94 Bundeskriminalamtgesetz vom 7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650), das zuletzt durch Artikel 121 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist
95 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S.
3322), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2218) geändert
worden ist
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4.2.2

Ochrana osobních údajů
Stejně jako ostatní evropské státy i německý právní řád obsahuje zákonnou

ochranu osobních údajů. B-DSG vychází, stejně jako obdobné zákony jiných
členských států EU, ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne
24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů. Tím je dána jeho struktura a základní rysy právní
úpravy i definice základních pojmů. Za osobní údaj je podle § 3 odst. 1 považována
informace týkající se určitého nebo určitelného subjektu. Ustanovení § 3 odst. 9 pak
vymezuje zvláštní kategorii osobních údajů, která je obdobou citlivých osobních
údajů dle české právní úpravy. Do této kategorie spadají údaje o rasové a etnické příslušnosti, politických názorech, náboženském nebo filosofickém přesvědčení, příslušnosti k odborovým organizacím, zdraví a sexuálním životě. Oproti úpravě české
zde není výslovně zmíněna genetická informace.
B-DSG dále ukládá povinnou registraci databází osobních údajů. Shromažďování osobních dat připouští jen pro případy, kdy to je nutné pro plnění úkolů toho,
kdo údaje shromažďuje. Přísnější podmínky pro shromažďování zvláštních kategorií
osobních dat stanoví § 13 B-DSG. S ohledem na stejný základ B-DSG v citované
evropské směrnici lze tyto podmínky označit za obdobné s právními úpravami jiných
evropských států.
Dohledovým orgánem na poli ochrany osobních údajů je Zmocněnec pro
ochranu osobních dat a informační svobodu. Zákon v § 21 zakotvuje právo každého
obrátit se na něj obrátit v případě, že se dotčený domnívá, že shromažďováním
osobních údajů orgánem veřejné moci byla porušena jeho práva. Podmínky vzniku
jeho funkce, personálního a materiálního zabezpečení jeho úřadu, záruky nezávislosti
a mlčenlivosti jsou obsaženy v ustanoveních § 22–23 B-DSG. Následující ustanovení
B-DSG pak stanovují jeho pravomoc a působnost. Základní povinností Zmocněnce je
dohled nad dodržováním ustanovení B-DSG a ustanovení jiných zákonů, pokud se
zabývají ochranou osobních údajů, ze strany spolkových orgánů veřejné moci (§ 24
odst. 1 B-DSG). Příslušné orgány jsou mu povinny poskytovat součinnost. Zmocněnec je oprávněn vytýkat zjištěné závady a doporučovat opatření k nápravě. Mezi
další povinnosti Zmocněnce patří předkládání pravidelných zpráv Spolkovému sněmu.
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B-DSG ve své třetí části dále řeší práva a povinnosti soukromoprávních subjektů při zpracovávání osobních údajů, tato právní úprava není pro sledovanou oblast
zásadně důležitá. S ohledem na skutečnost, že analýzy DNA pro identifikační úkoly
mohou provádět též soukromé subjekty, je třeba pouze zmínit dohledová oprávnění
Zmocněnce i nad takovými subjekty.

4.2.3

Trestní řízení
Právní úprava identifikace osob pro účely trestního řízení je soustředěna do

ustanovení § 81a až § 81g StPO, která byla do trestního řádu nově vložena
a postupně novelizována v letech 1997–2005. Část těchto ustanovení (§ 81a až § 81d
StPO) lze považovat za obecnou. Zabývá se zejména možnostmi odběru biologického materiálu pro účely trestního řízení včetně identifikace osob. Zbylá ustanovení
(§ 81e až § 81h StPO) představují zvláštní úpravu vztahující se pouze k identifikační
genetice.
4.2.3.1 Obecná ustanovení o identifikaci osob
Ustanovení § 81a se zabývá tělesným vyšetřením u obviněného. To může
být provedeno na základě nařízení soudce, při nebezpečí vzniku nepříznivých následků na vyšetřování v důsledku průtahů jej může nařídit také státní zástupce. Tělesné
vyšetření smí být nařízeno pro zjištění skutečností významných pro trestní řízení
a zahrnuje i odběr krve či jiné tělesné zákroky. Ty lze provést i proti vůli (bez svolení) obviněného, pokud je provede lékař dle pravidel lékařské vědy a pokud jde
o zákroky, u nichž nelze předpokládat následek pro zdraví obviněného. Odebrané
vzorky krve nebo jiné tělesné buňky smějí být použity jen pro účely, které byly
důvodem odběru, případně pro účely jiného zahájeného trestního řízení. Jakmile
nejsou nadále nezbytně potřebné, mají být neodkladně zničeny.
Je-li to pro účely probíhajícího trestního řízení nebo pro účely identifikace
nutné, smí být obviněný fotografován, mohu mu být sejmuty otisky prstů anebo
mohou být provedena jiná podobná opatření i proti jeho vůli.
Ustanovení § 81c řeší oprávnění k tělesné prohlídce a obdobným úkonům
u osob odlišných od obviněného. Zakotveno je právo na prohlídku těla osob, které ve
věci přicházejí v úvahu jako svědci, pokud je k objasnění věci nezbytné zjistit, zda
mají na těle stopy anebo následky trestného činu. Toto zjištění může být provedeno
i proti vůli dotčených osob. Vyšetření ke zjištění původu osoby a odběr vzorku krve
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bez svolení vyšetřovaného jsou možné jen tehdy, když jde o opatření, která nemohou
mít žádný následek na zdraví dotčeného, a když takové opatření je nezbytné
k objasnění věci. Vyšetření a odběr krve smí být proveden jen lékařem. Ustanovení
§ 81c odst. 3 poskytuje osobám právo příslušné vyšetření nebo odběr krve odmítnout
ze stejných důvodů, ze kterých je svědek oprávněn odmítnout svědectví (zejména
§ 52 StPO, který upravuje právo odmítnout svědectví z důvodů osobních vztahů, zejména pro snoubence obviněného či osobu, která přislíbila obviněnému uzavření
partnerství, manžela a partnera obviněné osoby i po zániku manželství či partnerství,
jakož i o osobu příbuznou v pokolení přímém či příbuzenství založeném sňatkem do
druhého kolene a do třetího kolene u pobočné linie příbuzenství; využití oprávnění
odmítnout svědectví na základě profese – obdoba povinnosti mlčenlivosti v ČR –
zřejmě nebude v případě odběru biologického materiálu příliš časté). Jde-li o nezletilé s nedostatečnou rozumovou vyspělostí anebo osoby stižené duševní nemocí či překážkou, která má za následek jejich nedostatečnou představu o významu práva
odmítnout podrobit se uvedeným úkonům, rozhodne jejich zákonný zástupce. Je-li
zákonný zástupce z takového rozhodnutí vyloučen (dle § 52 odst. 2 StPO půjde zejména o případy, kdy je sám obviněn), případně brání-li včasnému rozhodnutí jiné
důvody a vyšetření nebo odběr krve se jeví jako nezbytné opatření, lze jej provést na
zvláštní nařízení soudu. Není-li soud včas dosažitelný, může nařízení vydat státní
zastupitelství. Nařízení nemůže být zpochybněno, ale důkaz získaný tímto postupem
může být použit pouze se souhlasem zákonného zástupce. V případě bezdůvodného
odmítnutí lze užít donucovací pravomoci, které jsou uvedeny v § 70 StPO. Těmi jsou
zejména náhrada nákladů, donucovací pokuta, případně i donucovací vazba. K donucení smí být užito i bezprostřední násilí, avšak pouze na základě soudního nařízení.
Užití násilí je přípustné pouze v případech, kdy osoba odmítá součinnost i přes
uložení donucovací pokuty anebo v naléhavých případech.
Ustanovení § 81d StPO zaručuje každému, kdo je podroben tělesnému vyšetření, právo na provedení úkonu osobou stejného pohlaví či lékařem. Zpravidla se má
vyhovět i žádosti, aby lékař provádějící vyšetření byl určitého pohlaví. Dále je zakotveno právo dotčené osoby přibrat k úkonu důvěrníka. Tato práva platí i tehdy, když je
vyšetření prováděno se souhlasem dotčené osoby.
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4.2.3.2 Zvláštní ustanovení o využití molekulární genetiky
Ustanovení § 81e StPO umožňuje, aby materiál zajištěný podle § 81a StPO
(tedy biologický materiál obviněného) anebo podle § 81c StPO (materiál ostatních
osob, zejména svědků) byl podroben zkoumání metodami molekulární genetiky, je-li
nezbytné zjistit, zda nalezené stopy pocházejí od obviněného nebo poškozeného.
Určováno smí být také pohlaví a je-li to nezbytné, i přímé příbuzenství (původ).
Jakákoli další vyšetření (tedy např. i barva očí, vlasů, pravděpodobný etnogeografický původ) nejsou přípustná. Stejným způsobem smějí být vyšetřovány také
stopy a předměty zajištěné pro účely trestního řízení.
Podle § 81f StPO jsou molekulárně genetická vyšetření přípustná pouze se
souhlasem dotčené osoby anebo se souhlasem soudu. Při nebezpečí z prodlení může
tento souhlas vydat i státní zástupce. Osoba, která souhlas s vyšetřením uděluje, musí
být poučena, pro jaký účel budou získaná data použita.
Podle § 81f odst. 2 má být vyšetřením pověřen znalec, který nepatří
k orgánu, který vede vyšetřování. Znalec je navíc povinen přijmout taková technická
a organizační opatření, která zajistí, aby nebyla provedena nepřípustná molekulárně
genetická vyšetření a aby výsledky nebyly přístupné třetím osobám. Vyšetřovaný
materiál má být znalci předán anonymizovaně, tedy bez sdělení jména, data narození
a adresy osoby. Pro případ, že znalcem není veřejnoprávní organizace, ale fyzická
osoba či soukromoprávní korporace, uplatní se přísnější pravidla kontrol nakládání
s osobními údaji, než jsou v B-DSG stanovena pro ostatní soukromoprávní osoby.
Zejména je možné u takového znalce provádět kontrolu dodržování pravidel na
ochranu dat i bez existujícího podezření, že tato pravidla jsou porušována, a přesto,
že znalec nezpracovává osobní data v databázích.
U obviněných ze zvlášť závažných trestných činů96, 97 anebo z trestných činů
proti sexuálnímu sebeurčení je podle § 81g StPO přípustný odběr tělesných buněk
a stanovení profilu DNA nad rámec předchozích ustanovení i tehdy, když kvůli způsobu provedení činu, osobě obviněného anebo jiným konkrétním skutečnostem existuje obava, že proti tomuto obviněnému může i v budoucnu být vedeno trestní řízení
pro zvlášť závažný trestný čin. Pojem zvlášť závažného trestného činu je vykládán
judikaturou (včetně německého Ústavního soudu) tak, že musí jít o trestný čin, který
96 Originální termín je „Straftat von erheblicher Bedeutung“, tj. trestné činy značné závažnosti
97 StGB obecně v § 12 rozděluje trestné činy na zločiny („Verbrechen“) a přečiny („Vergehen“),
přičemž zločiny jsou takové trestné činy, za které lze uložit trest odnětí svobody v trvání nejméně
jednoho roku.
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citelně narušuje právní pokoj a kterým je podstatně dotčen pocit právního bezpečí
občanů. Za spáchání zvlášť závažného trestného činu lze pro účely tohoto ustanovení
považovat i opakované páchání méně závažných trestných činů. Ze zajištěných
tělesných buněk smí být i v tomto případě zjištěn pouze DNA profil a pohlaví osoby,
jakákoli ostatní vyšetření DNA jsou nepřípustná.
K odběru buněk podle § 81g StPO je nutný souhlas dotčeného obviněného,
není-li dán, smí odběr buněk nařídit soud a při nebezpečí z prodlení státní zástupce.
Souhlas dotčeného je nutný i k molekulárně genetickému vyšetření, obviněný musí
před udělením souhlasu být poučen, k jakému účelu budou získaná data použita.
Nedá-li obviněný souhlas, smí být molekulárně genetické vyšetření provedeno jen na
základě soudního nařízení. To musí být písemně odůvodněno, přičemž musí být uvedeny skutečnosti, které určují závažnost trestného činu, a skutečnosti, které odůvodňují domněnku, že proti obviněnému bude vedeno další trestní řízení
i v budoucnu.
Oprávnění k odběru se vztahuje i na osoby, které již byly pro trestné činy
uvedené v § 81g odst. 1 StPO odsouzeny, anebo bylo jejich stíhání zastaveno pouze
v důsledku nedostatku trestní odpovědnosti či neschopnosti účastnit se soudního
řízení v dané věci. Podle § 81g odst. 5 StPO mohou být shromážděná data uložena
v databázi BKA a užívána v souladu se zákonnými pravidly pro takové databáze (viz
kapitola 4.2.4). V databázi BKA mohou být uložena i data získaná molekulárně genetickým vyšetřením biologického materiálu na základě ustanovení § 81e StPO. Jde
jednak o DNA profily ze stop, ale i o DNA profily obviněných. Ukládání DNA profilů ostatních osob není přípustné. Obviněný, jehož materiál byl získán analýzou
provedenou na základě ustanovení § 81e odst. 1 StPO, musí být v případě zařazení
svého DNA profilu do databáze vyrozuměn a poučen o právu žádat o soudní rozhodnutí o přípustnosti takového postupu.
Ustanovení § 81h řeší odběry biologického materiálu pro následnou analýzu
DNA širšímu okruhu osob, tedy případy, které bývají označeny za plošný screening.
Ten je přípustný pouze tehdy, kdy je vyšetřován zločin proti životu, tělesné nedotknutelnosti, osobní svobodě anebo sexuálnímu sebeurčení. Podle § 81h odst. 1 StPO
lze v takovém případě osobám s markanty, které má domnělý (předpokládaný)
pachatel, případně osobám z určitého regionu, na základě jejich písemného souhlasu
(tedy dobrovolnosti) odebírat tělesné buňky, molekulárně genetickým vyšetřením
z nich stanovit profil DNA a pohlaví a zjištěný DNA profil porovnat s profilem DNA
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ze stop. Opatření je přípustné pouze tehdy, když je nezbytné zjistit, kdo je původcem
stopy. Dalším zákonným limitem pak je to, že opatření (plošné testování) není
zvláště se zřetelem na počet tím dotčených osob v nepoměru k závažnosti vyšetřovaného činu.
Přistoupit k plošnému screeningu lze pouze na základě písemného soudního
nařízení, ve kterém je třeba vymezit okruh osob, které budou opatření na základě
konkrétních znaků podléhat. Soudní nařízení musí být odůvodněno, stížnost proti
vydanému nařízení není přípustná.
Pro provedení odběru a následné analýzy se nevyžaduje dřívější výslech
osoby, nicméně ustanovení § 81h odst. 4 stanoví, že dotčené osoby musí být písemně
poučeny, že opatření smí být provedeno jen s jejich písemným souhlasem. Dále mají
být také poučeny, že odebraný biologický materiál bude použit výlučně pro vyšetření
v konkrétní věci, ve které je vydáno soudní nařízení (nedochází k jeho srovnávání
s existující databází DNA profilů vedenou BKA), a že jejich biologický materiál
bude neprodleně zničen, jakmile jej nebude nadále třeba. Zničení získaných DNA
profilů je třeba protokolárně dokumentovat. Zjištěné DNA profily nesmí být uloženy
v databázi BKA.
I při provádění plošného screeningu platí pravidla, stanovená pro běžné analýzy DNA, tedy povinnost anonymizace dat, oddělenosti znaleckého pracoviště od
vyšetřujícího orgánu a dále zákaz analýz, které by vedly k jiným zjištěním, než je
stanovení identifikačního DNA profilu a pohlaví jedince.
Podle § 88 StPO, který se zabývá podmínkami pitvy mrtvoly, je ke stanovení totožnosti a pohlaví mrtvého těla přípustný odběr tělesných buněk a jejich molekulárně genetické vyšetření. Pro tyto účely se přiměřeně užijí pravidla stanovená
v § 81f StPO.

4.2.4

Databáze DNA profilů
Německá databáze DNA profilů (DNA Analyse Datei, dále jen „DAD“) byla

založena v roce 1999, motivem pro její zřízení bylo zejména úspěšné využití analýzy
DNA v několika případech sexuálně motivovaných vražd v letech 1997–1998. Rozhodnutí o založení databáze vydal ministr vnitra Manfred Kanther dne 17. 4. 199898.
Po Velké Británii (1995), Rakousku a Holandsku (1997) se Spolková republika
98 Bundeskriminalamt: Informationen rund um die DNA-Analyse, dostupné online
z http://www.bka.de/nn_205980/DE/ThemenABisZ/DnaAnalyse/dnaAnalyse__node.html?
__nnn=true#doc205380bodyText5 (stav k 2.5.2013)
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Německo zařadila mezi první evropské státy, které se rozhodly využívat výsledky
analýz DNA šířeji než v rámci jednoho konkrétního případu.
DAD je spojená databáze, do které mají přístup policejní sbory jednotlivých
zemí i policie spolková, případně další orgány (např. celní). Proto je vedena centrálně
v BKA a právním podkladem pro její vedení je spolkový zákon o BKA. Centrální
zařízení a sbírky, tedy i ústřední identifikační databáze, podle § 2 odst. 4 BKA-G
udržuje BKA coby kriminální ústředna za účelem podpory policejních sborů spolku
i zemí při předcházení a stíhání trestných činů a při ochraně před nebezpečím.
Ustanovení § 2 odst. 6 BKA-G pak BKA ukládá mj. povinnost podávat identifikační
a kriminalisticko-technická dobrozdání pro trestní řízení na žádosti policie, státního
zastupitelství a soudů.
Základem pro vedení jakýchkoli sbírek osobních dat v BKA je ustanovení
§ 7 BKA-G, podle kterého může BKA shromažďovat, pozměňovat a užívat osobní
data, pokud je to nezbytné pro plnění jeho úkolů kriminální ústředny.
Oprávnění shromažďovat v databázích osobní data, a pokud je to nutné
i jiné, k identifikaci vhodné specifické znaky obviněných osob, vyplývá z ustanovení
§ 8 BKA-G. Toto oprávnění je považováno za nezbytné, když kvůli druhu nebo
provedení činu, osobnosti dotčeného anebo jiným poznatkům existuje domněnka, že
proti obviněnému nebo podezřelému bude vedeno trestní řízení. Nakládání s osobními daty je však nepřípustné, pokud je obviněný pravomocně zproštěn obžaloby,
zahájení hlavního líčení proti němu je zamítnuto nebo se prokáže, že dotčený stíhaný
skutek nespáchal anebo tento čin není protiprávní.
Podle § 8 odst. 6 BKA-G je BKA oprávněn shromažďovat v databázích, které jsou vedeny za účelem předcházení a stíhání trestných činů a k ochraně před
nebezpečím, osobní data získaná při provádění identifikačních opatření, pokud to
umožňuje jiný právní předpis (tím je § 81g odst. 5 StPO). Zároveň musí kvůli druhu,
provedení činu, osobnosti dotčeného anebo jiným poznatkům existovat předpoklad,
že proti téže osobě bude v budoucnosti vedeno trestní řízení.
Výslovné oprávnění pro vytváření databází osobních údajů pro účely budoucích trestních řízení je obsaženo v § 20 BKA-G. Vyhledávání případných shod
v databázi je právně zakotveno v ustanovení § 28 BKA-G, které umožňuje
porovnávat osobní data s obsahem databází, které BKA oprávněně vede.
Ustanovení § 11 BKA-G řeší požadavky na vedení policejních informačních
systémů. Zabývá se tím, které úřady jsou oprávněny data do těchto systémů vkládat,
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získávat a mazat, přičemž obecně jde o BKA, zemské kriminální ústředny (Landeskriminalamt, dále jen „LKA“) i některé další orgány (např. orgány celní správy).
Veškeré změny vložených dat i opravu dat nesprávných nebo nepřesných zásadně
provádí úřad, který data vložil. Každý úřad, který zjistí, že uložená data jsou nepřesná, má povinnost sdělit to neprodleně vkládajícímu úřadu, který neprodleně rozhodne
o úpravě či smazání dat. Podle § 11 odst. 4 BKA-G jsou státní zastupitelství oprávněna pro účely trestního soudnictví zjišťovat data z analýz DNA.
Ustanovení § 12 se zabývá právní odpovědností na poli ochrany osobních
údajů. Obecně platí, že tuto odpovědnost nese BKA případně společně s úřadem, který data vložil (LKA). Podle § 12 odst. 5 BKA-G ve spojení s § 19 B-DSG může každá osoba žádat o informace o osobních údajích, které jsou o ní shromažďovány, dále
o příjemci či kategoriích příjemců, kterým jsou údaje sdělovány, jakož i o účelu shromažďování těchto dat.
Lhůty pro uchovávání osobních dat v databázích BKA stanoví § 32 BKA-G.
Obecné pravidlo, že BKA má shromažďovaná data smazat, pokud je jejich další
uchovávání nepřípustné anebo jejich znalost není nezbytná pro plnění zákonných
úkolů, je logicky pro databáze typu DAD nedostatečné. Proto jsou v § 32 odst. 3
BKA-G stanoveny pevné lhůty, které nesmí být při shromažďování osobních dat překročeny. Tato maximální lhůta je 10 let u dospělých a 5 let u mladistvých. Podle § 32
odst. 5 BKA-G počíná běh lhůty vždy dnem, kdy nastala poslední událost rozhodná
pro uchování údajů, nikoli však před propuštěním dotčeného z výkonu trestu odnětí
svobody anebo jiného (ochranného) opatření spojeného s omezením osobní svobody.
Toto ustanovení tedy zajišťuje vyřazení DNA profilů osob, které po stanovenou dobu
po odsouzení, výkonu trestu či ochranného opatření nespáchají další závažný trestný
čin, zatímco lhůta pro uchování dat recidivistů se prodlužuje s každým spáchaným
trestným činem. Ustanovení § 32 odst. 9 BKA-G stanoví povinnost pro jednotlivé
úřady, které mohou vkládat data do databází, předat BKA přiměřené písemné podklady pro přezkum oprávněnosti shromažďování dat.
BKA-G výslovně neomezuje dobu, po kterou lze uchovávat v databázích
data získaná ze stop z míst činů. Z praktických důvodů jsou však DNA profily ze
stop ukládány zpravidla také na deset let, neboť většina trestných činů (s výjimkou
např. vražd) je po této lhůtě promlčena. Delší uchovávání dat by tak nebylo důvodné,
neboť by data nesloužila pro trestní řízení a stíhání, které by již nebylo možné99.
99
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DAD slouží pouze pro potřeby budoucí identifikace pro účely objasňování
trestné činnosti. Kromě toho vede BKA i další databáze, použitelné např. pro pátrání.
Pro účely pátrání po osobách a zjišťování totožnosti neznámých mrtvol existuje
v BKA databáze označovaná jako „pohřešovaní/neznámí mrtví“100. Pro vedení této
databáze platí obecná pravidla pro nakládání s osobními údaji, délka uchování je tedy
limitována zejména účelem, pro který byla data shromážděna.

4.2.5

Právní úprava v soukromoprávní oblasti
Německý právní řád reaguje i na využitelnost identifikační genetiky ve

věcech netrestních, kde je předmětem sporu určení původu osoby (zejména spory
o otcovství).
Hmotněprávním podkladem je ustanovení § 1598a BGB, podle kterého
může pro objasnění původu dítěte požadovat otec po matce a dítěti, matka po otci
a dítěti a dítě po obou rodičích, aby souhlasili s genetickým vyšetřením původu
a poskytli pro něj nezbytný vzorek svého biologického materiálu. Není-li souhlas od
některé z vyjmenovaných osob dán, lze se obrátit na soud, který svým rozhodnutím
neudělený souhlas nahradí a odmítající osobě nařídí strpět odběr příslušného vzorku.
Toto právo se v souladu s § 194 BGB nepromlčuje. Soud však souhlas neudělí,
pokud dospěje k závěru, že by zjištění původu způsobilo podstatnou újmu na zájmech nezletilého dítěte.
V případě, že je určení původu dítěte předmětem soudního sporu, uplatní se
ustanovení § 372a ZPO. Podle toho platí, že pokud je to ke zjištění původu nezbytné,
je každá osoba povinna se podrobit příslušnému vyšetření včetně odběru krve či
jiného vzorku, ledaže jde o osobu, od které to nelze spravedlivě očekávat. Při opakovaném odmítnutí vyšetření či odběru vzorku může být užito i bezprostředního
donucení. Oprávnění odmítnout vyšetření se odvíjí od oprávnění odmítnout svědectví
a má stejné procesní důsledky, k vynucení splnění této povinnosti mohou být užity
i shodné donucovací instituty. Příslušná právní úprava je obsažena v § 386–390 ZPO.
Odmítnutí musí být zdůvodněno, přičemž soud posoudí, zda jde o odmítnutí
oprávněné. Právními následky neoprávněného odmítnutí může být zejména úhrada
o databázích DNA v SRN, na Velvyslanectví spolkové republiky Německo vedeno pod
č.j. PRA027/12G
100 Sdělení styčného důstojníka BKA pro ČR ze dne 29. 3. 2012 k mé žádosti o informace
o databázích DNA v SRN, na Velvyslanectví spolkové republiky Německo vedeno pod
č.j. PRA027/12G
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zbytečně vynaložených nákladů, donucovací pokuta, či dokonce (při splnění dalších
podmínek) svědecké donucovací uvěznění.
Vlastním provedením genetického vyšetření za účelem zjištění původu osoby se zabývá § 17 GenDG. Genetické vyšetření k určení původu může být provedeno
jen tehdy, když osoba, jejíž genetický materiál má být vyšetřen, byla předtím o vyšetření informována a vyslovila souhlas se získáním vzorku svého biologického materiálu. Souhlas musí být informovaný, tj. osoba musí být srozuměna se smyslem
a dosahem takového vyšetření. Po poskytnutí takové informace má osobě být případně poskytnut čas na rozmyšlenou, souhlas osoby je třeba zadokumentovat. Udělený souhlas jde kdykoli odvolat. Pro udělení souhlasu s tímto typem vyšetření se
přiměřeně užijí ustanovení § 8 a 9 GenDG, která stanoví náležitosti informovaného
souhlasu při lékařských vyšetřeních. Tyto podmínky platí přiměřeně i pro osoby, které genetické vyšetření nechají provést, když nejde o osoby, jejichž biologický materiál bude vyšetřován.
Pokud osoba není schopna pochopit podstatu a význam takového vyšetření,
lze vyšetření provést, když jí podstata a význam vyšetření byla dle možností a přiměřeně jejím schopnostem vysvětlena a dotčená osoba odběr vzorku svého biologického materiálu neodmítla. Odběr biologického materiálu nesmí pro dotčenou osobu
představovat nezanedbatelné riziko. S odběrem musí být rovněž srozuměn zástupce
osoby (rodič nebo opatrovník), který musí souhlasit s odběrem materiálu i vyšetřením. Pro takový souhlas platí jednak výše uvedené obecné podmínky souhlasu
a musí být zohledněny zájmy dotčené osoby (povinnosti rodičů a opatrovníka jsou
stanoveny v § 1627 resp. 1901 BGB). Všechny typy svolení lze nahradit soudním
přivolením podle § 1598a odst. 2 BGB. Existuje-li takové soudní přivolení,
k odmítnutí odběru biologického materiálu osobou, která není schopna posoudit
dosah vyšetření, se nepřihlíží.
Podle § 17 GenDG dále platí, že při zjišťování původu smějí být provedena
jen taková vyšetření, která jsou nutná k objasnění původu, jiné skutečnosti nesmějí
být zjišťovány. Genetické vyšetření může být provedeno pouze lékařem anebo znalcem s úplným vysokoškolským vzděláním v přírodních vědách a se zkušenostmi na
poli zjištění původu.
Výsledky smějí být sděleny jen dotčeným osobám, jiným osobám pouze
s výslovným souhlasem dotčených. Výsledek nemá být sdělen osobě, která odvolala
svůj souhlas s vyšetřením.
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Obecně platí, že vyšetření ke zjištění původu nemůže být provedeno před
narozením dítěte. Genetická vyšetření plodu jsou podle § 15 odst. 1 GenDG přípustná pouze z medicínských důvodů. Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří
ustanovení § 17 odst. 6 GenDG, které připouští genetické zjištění původu nenarozeného dítěte v případech podezření na spáchání vyjmenovaných trestných činů,
pokud je třeba zjistit, zda těhotenství je důsledkem těchto trestných činů.
Vyjmenovanými trestnými činy jsou pohlavní zneužití dítěte včetně jeho kvalifikovaných forem (§ 176–176b StGB), znásilnění včetně kvalifikovaných forem
(§ 178 a § 179 StGB) a pohlavní zneužití bezbranné osoby (§ 179 StGB).
Pro úplnost zbývá dodat, že genetická vyšetření původu a příbuzenství jsou
využívána i v záležitostech udělení pobytu, vydání pasu či jiného identifikačního
průkazu, odlišnosti od obecných pravidel jsou stanoveny v § 17 odst. 8 GenDG
a zvláštních předpisech.

4.3

Republika Rakousko

4.3.1

Obecně k právnímu řádu

4.3.1.1 Ústavněprávní a mezinárodněprávní úroveň
Ústavu Republiky Rakousko dosud představuje (přes četné zvraty, které
rakouské ústavní právo v průběhu 20. století prožilo) zejména Spolkový ústavní
zákon (Bundes-Verfassungsgesetz, dále jen „B-VG“) z roku 1920101. Ústavní zákon
řeší především základní otázky fungování spolkového státu, tedy dělbu kompetencí
mezi spolkové země a Spolek. Dále se zabývá spolkovou i zemskou mocí zákonodárnou a výkonnou. Moc soudní je dle ústavy jednotná a náleží pouze Spolku. Jinak
jsou ale ustanovení o moci soudní poměrně stručná a obsahují pouze velmi obecné
záruky nezávislosti soudní moci a práva na spravedlivý proces. Podrobnější úprava
soudnictví je ponechána zvláštnímu zákonu. Na rozdíl od obecných ustanovení
o moci soudní obsahuje rakouská ústava propracovaný systém tzv. ústavních
a správních záruk, obsažený v hlavě šesté ústavního zákona. Do těchto záruk patří
nezávislé správní senáty v zemích, Nejvyšší správní soud a Spolkový ústavní soud.

101 Gesetz, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (BundesVerfassungsgesetz ) StGBl. Nr. 450/1920, BGBl Nr. 1, zulezt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 102/2014
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Novelizací ústavy v roce 1977 přibyla dále instituce ombudsmanského typu nazvaná
Lidové zastupitelství. To však nemůže zasahovat do rozhodovací pravomoci soudů.
Pokud jde o ústavní zakotvení lidských práv a jejich ochranu, je spolkový
ústavní zákon opět velmi stručný a obecný. Výslovně se stanoví, že Rakousko je
demokratickou republikou, jejíž právo vychází z lidu (čl. 1 odst. 1 B-VG). Ústavní
zákon dále zakotvuje rovnost občanů před zákonem (čl. 7 odst. 1 B-VG) a zásadu, že
veškerou státní správu lze vykonávat pouze na základě zákonů (čl. 18 odst. 1 B-VG).
Spolkový ústavní zákon neobsahuje žádný podrobný výčet ústavně zaručených lidských práv. Rakouská ústavní materie se jím však nevyčerpává, ústava je polylegální.
Protože při přijímání ústavního zákona nepanovala v některých oblastech, mj.
i v oblasti ochrany lidských práv, shoda politických představitelů, byl při vzniku
ústavy ponechán v platnosti základní státní zákon z 21. prosince 1867 č. 142 říšské
sbírky zákonů102, o všeobecných právech státních občanů, v královstvích a zemích
zastoupených v říšské radě, který byl dle čl. 149 odst. 1 spolkového ústavního zákona prohlášen za zákon ústavní. Tento zákon je součástí ústavy dodnes.
Základní zákon o všeobecných právech státních občanů odpovídá době svého vzniku, v porovnání s moderními lidskoprávními dokumenty je tedy značně
stručný a některé kategorie práv, která v průběhu 20. století získávala ústavněprávní
a mezinárodněprávní ochranu (zejména práva hospodářská, sociální a kulturní, ale
i některá osobnostní práva, např. právo na informační sebeurčení), logicky vůbec
neobsahuje. Tento stav byl v Rakousku předmětem četných debat a volání po rekodifikaci katalogu základních lidských práv na ústavněprávní úrovni. Nutnost takové
rekodifikace částečně mírnila skutečnost, že Rakousko v roce 1958 přijalo Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jejíž vnitrostátní význam
a dopad vzrostl v roce 1964, kdy byla usnesením Národní rady (dolní komora
rakouského parlamentu) postavena na roveň Základnímu zákonu o všeobecných
právech státních občanů z roku 1867.
Dalším mezníkem pro ochranu lidských práv v Rakousku byl vstup do
Evropské unie (1. 1. 1995), následná kodifikace základních práv EU a zejména změny EU na základě Lisabonské smlouvy, která prohlásila Listinu základních práv EU
za závaznou. Přelomovým pro ochranu základních práv v Rakousku se stal nález
Ústavního soudu ze dne 14. 3. 2012103. Ústavní soud v něm totiž prohlásil práva,
102 Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für
die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.
103 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. U 466/11‐18, U 1836/11‐13 ze dne 14. března 2012
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obsažená v Listině práv EU (závazné od nabytí účinnosti Lisabonské smlouvy, tedy
1. 12. 2009) za práva ústavní úrovně, když prohlásil, že zákony, nařízení i správní
akty, které jsou v rozporu s Listinou základních práv EU, mohou být Ústavním soudem zrušeny jako protiústavní. Tento přelomový judikát tak pravděpodobně ukončil
diskuse o nutnosti rekodifikace katalogu základních práv na ústavněprávní úrovni.
Kromě jednotného soudnictví přiznává B-VG v čl. 10 Spolku také zákonodárství a výkonnou moc v oblasti práva občanského, trestního, zařízení na ochranu
společnosti proti zločincům a jiným nebezpečným osobám, udržování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti a dále organizaci a řízení spolkové policie. Výjimky, které
stanovují v těchto oblastech působnost zemí, se nedotýkají oblastí důležitých pro
výklad o právní úpravě identifikační genetiky. Zajímavostí je ústavně zakotvená
povinnost mlčenlivosti všech orgánů spolkových, zemských i orgánů jiných
veřejnoprávních korporací (čl. 20 odst. 3 B-VG).
Kromě Listiny práv EU, jejíž význam je zmíněn výše, je Rakousko signatářem i ostatních významných mezinárodních lidskoprávních úmluv univerzálních
(Mezinárodní pakt o občanských a politických právech).
4.3.1.2 Zákony vztahující se k identifikační genetice
Rakousko nemá žádný zvláštní „zákon o DNA“, relevantní právní úprava je
obsažena ve více zákonech. Těmi jsou zejména trestní řád (Strafprozzesordnung104,
dále jen „StPO“), zákon o (bezpečnostní) policii (Siecherheitspolizeigesetz105, dále
jen „SPG“) a zákon o ochraně osobních údajů (Datenschuztgesetz106, dále jen
„DSG“). Pokud jde využití identifikační genetiky na poli práva rodinného, hmotněprávní podklad je obsažen ve Všeobecném zákoníku občanském (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch107, dále jen „ABGB“), procesní otázky pak ve zvláštním procesním řádu pro nesporná řízení (Außerstreitgesetz108, dále jen „AußStrG“).

104 Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975
105 Bundesgesetz über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der
Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz – SPG), BGBl.
106 Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000),
BGBl I. Nr 165/1999
107 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der
Oesterreichischen Monarchie, JGS Nr. 946/1811
108 Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer Streitsachen
(Außerstreitgesetz – AußStrG), BGBl. I. Nr. 111/2003
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Kromě uvedených zákonů je součástí rakouského právního řádu i zákon,
který upravuje vědecké a medicínské využití poznatků genetiky a nakládání s geneticky manipulovanými organismy109.
Zmíněné právní předpisy jsou v souladu s ustanovením čl. 10 B-VG zákony
spolkovými.
Za zmínku stojí i instituce zmocněnců k ochraně práv (Rechtsschuztbeauftragter, dále jen „RSB“). Ti existují v rámci spolkových ministerstev spravedlnosti (RSB-J), vnitra (RSB-I) a obrany (RSB-LV), přičemž pro dané téma jsou
významní první dva jmenovaní. Právní základy pro jejich existenci jsou v trestním
řádu (pro RSB-J) a v zákoně o policii (pro RSB-I).

4.3.2

Ochrana osobních údajů
Obecným právním předpisem pro oblast ochrany osobních údajů je zákon

o ochraně osobních údajů, označovaný také jako „Datenschutzgesetzt 2000“, účinný
od 1.1.2000. Tento zákon vychází obdobně jako právní úprava v ostatních evropských státech ze stejné evropské směrnice110. Základní principy a pojmy jsou tedy
velmi podobné. Za typickou lze považovat definici pojmu „osobní údaj“ („Personbezogenedaten“). Stejně jako v případě německého B-DSG je pozoruhodné, že
mezi citlivé osobní údaje („sensible Daten“) nejsou výslovně zařazeny údaje vztahující se ke genetické informaci jedince. O nich není v celém DSG jediná zmínka.
V oblasti ochrany osobních údajů je ustanovením § 35 DSG zřízen Úřad pro
ochranu údajů (Datenschutzbehörde). Ustanovení § 35 odst. 2 DSG jej řadí mezi nejvyšší orgány výkonné moci ve smyslu čl. 19 Spolkového ústavního zákona111.
Vedle komise pro ochranu údajů existuje ještě Rada pro ochranu údajů
(Datenschutzrat) při úřadu spolkového kancléře. Rada je podle § 41 DSG poradním
orgánem vlád zemských i spolkových v právně-politických otázkách ochrany
osobních údajů. Rada sestává ze zástupců širokého spektra subjektů, mezi které patří
zástupci parlamentních politických stran, hospodářské komory, odborových svazů,
svazů měst a obcí a též zástupce Spolku, jenž je jmenovaný kancléřem. Rada pro
109 Bundesgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das Freisetzen und
Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen und die Anwendung von Genanalyse und
Gentherapie am Menschen geregelt werden (Gentechnikgesetz – GTG), BGBl. Nr. 510/1994
110 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
111 Podle čl. 19 odst. 1 B-VG platí, že nejvyššími orgány výkonné moci jsou spolkový prezident,
ministři, státní tajemníci a členové zemských vlád
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ochranu údajů se může vyjadřovat k návrhům zákonů, žádat informace od Komise
pro ochranu údajů apod.
Kromě vlastní činnosti jmenovaných institucí je v DSG zakotveno právo
každé osoby žádat ochranu v případech podezření na porušení práv v oblasti
osobních údajů.
DSG obsahuje určité výjimky pro nakládání s osobními údaji ve zvláštních
případech. Za zmínku stojí ustanovení § 48a DSG, které umožňuje v případech hromadných neštěstí orgánům veřejné moci a dalším subjektům (např. humanitární
organizace) široce nakládat s osobními daty, a to včetně jejich předávání do zahraničí
bez obecně stanovených omezení, zejména je-li to nutné pro poskytnutí pomoci
lidem zasaženým katastrofou, k identifikaci obětí a k objevení a identifikaci pohřešovaných. I v takových případech se však uplatní kontrolní pravomoci Komise pro
ochranu údajů.

4.3.3

Trestní proces

4.3.3.1 Obecně
Pokud značná podoba v oblasti právní úpravy ochrany osobních údajů
vyplývá z téže směrnice EU, pak kořeny podobnosti mezi rakouskou a českou právní
úpravou trestního řízení je třeba hledat zejména ve společné historii. Úprava rakouského trestního procesu totiž dodnes vychází z trestního procesního řádu z roku 1873,
který byl uveden zákonem č. 119/1873 říšského zákoníku a na našem území platil do
1. 8. 1950. Je samozřejmé, že vývoj si vynutil četné změny, přesto jsou v některých
ustanoveních dodnes patrné základy trestněprávní nauky, ze které vychází i česká
právní věda.
Současný rakouský trestní řád označovaný jako StPO 1975 prošel od svého
vyhlášení četnými novelizacemi. Zřejmě nejvýznamnější změnou jak obecně, tak
z hlediska této práce je novela provedená zákonem č. 19/2004 BGBl., kterým
s účinností od 1. 1. 2008 došlo k velmi zásadní změně v rakouském trestním procesu.
Dosavadní institut vyšetřujícího soudce, který vedl předběžné vyšetřování, byl zrušen
a odpovědnost za vyšetřování nově přešla na kriminální policii, pro účely vyšetřování v zásadě podřízenou státnímu zástupci (viz též § 98 odst. 1 StPO).
V této souvislosti je třeba zmínit i policejní reformu, v rámci které zanikly
dosavadní oddělené bezpečnostní sbory sestávající z policie (Sicherheitswache),
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četnictva (Gendarmerie) a neuniformovaných policistů v rámci Spolkového ministerstva vnitra, označovaných jako kriminální úředníci (Kriminalbeamte). Od roku
2005 má Rakousko jednotnou spolkovou policii, jejíž struktura odpovídá uspořádání
země. V jejím rámci působí i Spolkový kriminální úřad (Bundeskriminalamt)
a liniově řízená kriminální policie, odpovídající za vyšetřování trestné činnosti i za
mezinárodní spolupráci112.
4.3.3.2 Základní zásady
Základní zásady trestního řízení jsou upraveny v ustanoveních § 1–17 StPO
a odpovídají modernímu kontinentálně evropskému trestnímu procesu. Výslovně je
třeba zmínit zejména zásadu zákonnosti a přiměřenosti postupu policie, státního
zástupce i soudu, zakotvenou v § 5 StPO. Součástí této zásady je i povinnost volit
z více použitelných opatření jen taková, která do práv dotčených osob zasahují co
nejméně. Zároveň je v § 6 odst. 2 zakotveno právo každé osoby zúčastněné na řízení
či osoby, vůči níž je užito donucovací opatření, na vyjádření k takovému opatření
a také právo na přiměřené informování o účelu takového opatření. Součástí práva na
obhajobu je podle § 7 odst. 2 StPO i právo obviněného nebýt donucován k sebeobvinění, respektive nepřípustnost donucování k výpovědi.
Podle § 12 je trestní řízení ústní a veřejné, to však neplatí pro přípravné
řízení. V souladu se současnými trendy trestního řízení je přípravné řízení spíše
slabší, podle § 13 StPO se v jeho průběhu opatřují důkazy nezbytné pro podání
obžaloby anebo takové, které nebude možno v hlavním líčení provést, jinak platí
zásada bezprostřednosti. Úkoly přípravného řízení dále definuje ustanovení § 91
a následující StPO.
4.3.3.3 Nakládání s osobními údaji
StPO obsahuje v 1. oddíle V. hlavy i ustanovení o nakládání s osobními údaji. Tato ustanovení jsou lex specialis vůči obecné právní úpravě v DSG, který se použije subsidiárně, pokud není v StPO stanoveno jinak (§ 74 odst. 1 StPO).
Zvláštní režim vycházející z ustanovení StPO pak podle § 75 odst. 4, 5 StPO
platí pro osobní údaje, které jsou získány výlučně na základě zjištění totožnosti
(§ 118 StPO, v originále Identitätfeststellung), prohlídky těla (§ 123 StPO) nebo
112 BOHMAN, M., KRULÍK, O.: Policejní sbory v zemích Evropské unie: Inspirace pro Českou
republiku, Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, s. 100–102
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molekulárně genetickou analýzou (§ 124 StPO). Takové osobní údaje smějí být užívány jen tak dlouho, pokud je na místě obava, že se dotčená osoba znovu dopustí
trestného činu s nikoli jen lehkými následky. Na to je třeba usuzovat ze způsobu
provedení činu, osobnosti dotčeného nebo na základě jiné relevantní okolnosti. Je-li
obžalovaný pravomocně zproštěn obžaloby nebo je trestní řízení bezvýhradně zastaveno, pak musí být tyto osobní údaje zničeny. Tímto ustanovením StPO však nejsou
dotčena příslušná ustanovení SPG (§ 73 a § 74), která se vztahují na dobu zpracovávání identifikačních dat shromážděných policií na základě zmocnění § 65 SPG
(viz kapitola 3.3.4).
Určité vyšší ochrany požívají osobní údaje, které jsou získány tělesným
vyšetřením nebo molekulárně genetickým vyšetřením (§ 123, § 124 StPO) anebo sledováním, prostředky tzv. skrytého vyšetřování a předstíraným převodem. Tyto údaje
mohou být předávány jen za podmínek stanovených v § 76 odst. 4 StPO. Podle tohoto ustanovení lze uvedená data předat jen státnímu zástupci a soudu pro účely trestního řízení. Dále je lze předat bezpečnostním úřadům kromě případů vyjmenovaných
v ustanovení § 124 odst. 5 StPO, pokud je to nezbytné pro zabránění trestným činům
ohrožených značnou sazbou (§ 17 SPG), pro zabránění podstatnému nebezpečí pro
život, zdraví či svobodu osob nebo pro ochranu značných majetkových hodnot. Tato
data lze předávat také pro účely jiných řízení souvisejících s trestným činem,
konkrétně pro disciplinární řízení a řízení o civilních nárocích vyplývajících
z trestného činu.
4.3.3.4 Donucení
Ustanovení § 93 a násl. StPO se zabývají donucením osob ke strpění vyšetřovacích úkonů. O uplatnění a rozsahu donucovacích opatření rozhoduje soud na
návrh státního zástupce. Pokud jde o přímé donucení, ustanovení § 93 StPO dává
policii právo používat důvodně přiměřenou sílu k provedení svých zákonných
oprávnění včetně případů, kdy jedná s nařízením či souhlasem státního zástupce nebo
soudu. Před použitím bezprostředního fyzického donucení je nutno dotčenou osobu
informovat a užít výstrahy, že bude užito bezprostředního donucení. Výjimka z této
povinnosti platí pro případy, kdy by mohlo dojít k ohrožení účelu vyšetřování či
zmaření důkazu. Při užití donucovacích opatření je policie vázána zásadou přiměřenosti, stanovenou v § 5 StPO. Zakotveny jsou opět výjimky z uplatnění donucovacích opatření pro podezřelého a pro osoby, které mají právo odmítnout výpověď.
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Podle § 99 odst. 2 je kriminální policie oprávněna opatření, která lze provést
na základě nařízení státního zástupce, provést v naléhavých případech i bez takového
nařízení, o provedení úkonu je ovšem povinna neprodleně státního zástupce informovat a požádat o schválení. Nedostane-li jej, je povinna provádění úkonu ukončit
a co možná nejvíce obnovit původní stav. Pokud je k provedení vyšetřovacího úkonu,
respektive k jeho nařízení nutné předchozí svolení soudu, lze v případech, kdy hrozí
nebezpečí z prodlení, takový úkon bez svolení provést jen tehdy, pokud to zákon
výslovně předpokládá. O soudní svolení žádá státní zástupce. Žádost musí být odůvodněna a musí k ní být připojeny shromážděné spisy. Pokud soud provedení určitého opatření povolí, státní zástupce dohlíží na jeho výkon. Pokud pominou důvody,
které vedly k povolení daného opatření, opatření se stane neúčelným nebo nepřiměřeným, upustí se od jeho provedení a státní zástupce o tom informuje soud. Soudní
svolení k provedení donucovacího opatření je účinné pouze po dobu, která je v něm
uvedena. Pokud není v této lhůtě úkon proveden, povolení pozbývá účinnosti.
Úkony, které lze provést se souhlasem či na základě nařízení státního
zástupce, musí státní zástupce schválit či nařídit písemně a připojit odůvodnění.
V nutných případech je možné takové úkony provést i na základě ústního pokynu.
O všech úkonech je policie povinna vyhotovit protokol. Kromě obecných
náležitostí protokolu (§ 96 StPO) musí protokol o opatřeních, která jsou spojena se
zásahem do práv konkrétní osoby obsahovat i odůvodnění takového postupu (§ 100
odst. 1 StPO).
Ustanovení § 106 StPO umožňuje každé osobě, která tvrdí, že došlo k porušení jejího subjektivního práva tím, že jí byl výkon jejího práva odepřen anebo že
vyšetřovací úkon či donucovací opatření bylo provedeno v rozporu s ustanoveními
StPO, podat k soudu stížnost.
Proti provedení donucovacího opatření policií nebo proti jeho nezákonnému
nařízení státním zástupcem může na popud zmocněnce k ochraně práv (RSB-J) podat
generální prokuratura tzv. zmateční stížnost k zachování zákona.
4.3.3.5 Zjišťování identity osob a související úkony
Podle § 117 StPO se zjištěním totožnosti osoby rozumí vyšetření a zjištění
(osobních) údajů, které určitou osobu nezaměnitelně identifikují. Zákonem jsou dále
definovány další pojmy, které částečně obsahově odpovídají úkonům upraveným
v českém trestním řádu jako ohledání, částečně odpovídají zajišťovacím úkonům
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v české právní úpravě. StPO rozlišuje osobní prohlídku (Durchsuchung einer Person), kterou je buďto ohledání oblečení osoby a předmětů, které má osoba u sebe,
nebo ohledání neoblečeného těla osoby. Dalším pojmem je tělesné vyšetření (körperliche Untersuchung), pod které spadá ohledání tělesných otvorů, odběr vzorku krve
a každý jiný zásah do tělesné integrity osoby. Definován je i pojem molekulárně
genetické vyšetření, kterým se pro účely trestního řádu rozumí vyšetření těch oblastí
v DNA osoby, které slouží k její opětovné identifikaci.
Podle § 118 StPO je zjišťování totožnosti osoby přípustné, když na základě
určitých skutečností lze předpokládat, že se osoba účastnila na trestném činu a přitom
mohla zanechat informace nebo stopy, které mohou přispět k objasnění věci. Kromě
zjištění jména osoby, jejího pohlaví, data a místa narození, povolání a bydliště je kriminální policie také oprávněna změřit výšku osoby, fotografovat ji, zajistit ukázku
hlasu a sejmout otisky prstů, pokud je to k její identifikaci nezbytné. Každý je povinen podle svých možností při zjišťování totožnosti poskytnout svoji součinnost, policie ale musí na požádání sdělit, z jakých důvodů zjištění totožnosti provádí. Pokud
osoba na zjištění totožnosti nespolupracuje anebo její identitu nelze jinak zjistit,
může kriminální policie ke zjištění identity provést osobní prohlídku. Osobní prohlídka je dále přípustná, když osoba byla zatčena anebo přistižena při činu (§ 119
odst. 2 bod 1.), je podezřelá z trestného činu a na základě konkrétních skutečností lze
předpokládat, že u sebe má předměty anebo na sobě má stopy, které mají být zajištěny (§ 119 odst. 2 bod 2.), anebo utrpěla při trestném činu zranění anebo jiné změny
na těle, které je pro účely trestního řízení nutné zajistit (§ 119 odst. 2 bod 3.).
Podle § 120 StPO může policie z vlastní vůle provést pouze prohlídku osoby zatčené anebo při činu přistižené osoby, jinak je k jejímu provedení vyžadováno
nařízení státního zástupce na základě soudního svolení. Platí však, že při nebezpečí
z prodlení je policie oprávněna vykonat prohlídku bez předchozího nařízení a svolení. V takovém případě je však třeba neprodleně informovat státního zástupce, který
musí zpětně vyžádat rozhodnutí soudu o přípustnosti úkonu. Není-li svolení uděleno,
musí státní zastupitelství a kriminální policie okamžitě vytvořit či obnovit právní stav
odpovídající soudnímu nařízení. Použití donucení ve smyslu § 93 StPO je zcela
nepřípustné u prohlídky oběti (§ 119 odst. 2 bod 3.).
Při prohlídce nahého těla osoby (§ 117 bod. 3 písm. b) může být na žádost
dotčeného přítomen (jeden) důvěrník. Prohlídka musí být provedena buď osobou
stejného pohlaví anebo lékařem a při zachování důstojnosti prohlížené osoby.
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Při každé prohlídce se dotčené osobě ihned, anebo nejpozději do 24 hodin
poté, vydá potvrzení o prohlídce a jejím výsledku, jakož i nařízení státního zástupce
a soudní svolení.
Ustanovení § 123 StPO se zabývá tělesným vyšetřením. To je přípustné,
když lze na základě konkrétních skutečností předpokládat, že osoba zanechala stopy,
které je třeba pro objasnění trestného činu zajistit a zkoumat (§ 123 odst. 1 bod 1.),
dále pokud lze na základě konkrétních skutečností předpokládat, že osoba přenáší
v těle předměty, které podléhají zajištění (§ 123 odst. 1 bod 2.), anebo když je tímto
postupem nutné zjistit skutečnosti, které jsou rozhodujícího významu pro objasnění
trestného činu anebo posouzení příčetnosti, a takové zjištění nelze jiným způsobem
provést (§ 123 odst. 1 bod 3.).
Ustanovení § 123 odst. 2 StPO obsahuje zvláštní zmocnění k provedení
tělesného vyšetření u osob vymezených v ustanovení § 123 odst. 1 bod 1. (tedy osob,
o nichž se předpokládá, že zanechaly stopy, které je pro objasnění trestného činu třeba zajistit a zkoumat). Tělesné vyšetření je podle tohoto ustanovení přípustné u osoby příslušející ke skupině osob vyznačující se určitými znaky, pokud lze na základě
konkrétních skutečností předpokládat, že pachatel je příslušníkem této skupiny osob.
Oprávnění provést tělesné vyšetření na základě ustanovení § 123 odst. 2 StPO je
omezeno na případy, kdy jde o trestný čin s trestní sazbou více než 5 let odnětí svobody anebo zločin (trestný čin se sazbou vyšší než tři roky odnětí svobody – § 17
StGB) proti sexuální integritě a sebeurčení. V ostatních případech je provedení
tělesného vyšetření přípustné pouze tehdy, pokud by jinak odhalení trestného činu
bylo podstatně ztížené.
Tělesné vyšetření musí být nařízeno státním zástupcem na základě soudního
povolení. Při nebezpečí z prodlení může být provedeno pouze na základě nařízení
státního zástupce, v tom případě ale musí státní zástupce neodkladně soudní povolení
vyžádat. Pokud není vydáno, státní zástupce nařízení prohlídky odvolá a výsledek
prohlídky těla nechá zničit. Tato omezení se však neužijí na výtěr ústní dutiny
(bukální stěr), který může bez dalšího provést kriminální policie na základě vlastního
rozhodnutí. Ústní stěr je také jediným úkonem spadajícím pod pojem tělesného vyšetření, který nemusí provést lékař, postačí provedení zvlášť vyškolenou osobou.
U osob podezřelých z úmyslného ohrožování nakažlivou lidskou nemocí
(§178 StG), z trestného činu proti životu a zdraví provozováním nebezpečné činnosti
pod vlivem omamných látek (včetně alkoholu), a v případech, kdy je to nutné pro
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objasnění trestného činu s trestní sazbou větší než 5 let, případně zločinu proti
sexuální integritě a sebeurčení, je přípustný odběr krve nebo srovnatelný nepatrný
zákrok bez souhlasu dotčené osoby. Jinak jsou veškeré zásahy včetně operativních,
které mohou poškodit zdraví na více než tři dny, nepřípustné. Ostatní zásahy jsou pak
přípustné jen na základě předchozího souhlasu dotčené osoby. Výsledky tělesného
vyšetření mohou být důkazně užity jen k prokázání trestného činu, kvůli kterému
bylo anebo mohlo být vyšetření nařízeno, a pouze za podmínky, že předpoklady pro
provedení tělesného vyšetření byly splněny a že vyšetření bylo řádně nařízeno.
Podmínky provedení analýzy zajištěného biologického materiálu stanoví
§ 124 StPO. Podle tohoto ustanovení může policie na základě vlastního uvážení
zkoumat pouze biologické stopy z místa činu, a to za účelem zjištění původu osoby
nebo její identity porovnáním s výsledky analýz materiálu získaného oprávněně
postupy upravenými v StPO či SPG. Molekulárně genetické vyšetření jiného materiálu než stop z místa činu musí nařídit státní zástupce na základě soudního svolení.
Vyšetřovaný materiál, který patří, anebo může patřit konkrétní osobě, jakož
i výsledky analýz smějí být používány a zpracovávány do doby, dokud nedojde ke
ztotožnění se stopou, ke zjištění identity anebo původu zůstavitele. Poté mají být zničeny. Ustanovení SPG, podle kterých je vedena databáze DNA profilů, tím však
nejsou dotčena.
Ustanovení § 124 se zabývá i způsobem provedení molekulárně genetické
analýzy, když stanoví, že jejím provedením má být pověřen znalec z oboru soudního
lékařství nebo forenzní genetiky. Tomu je třeba předat vyšetřovaný materiál v anonymizované formě. To znamená, že znalec dostává ke zkoumání pouze biologický
materiál, nikoli údaje k případu a zúčastněným osobám. Zjištěné DNA profily jsou
posléze předávány spolkovému kriminálnímu úřadu, který jediný disponuje identifikačními údaji osob, jejichž materiál byl vyšetřován113.

4.3.4

Databáze DNA profilů
Rakousko patří mezi evropské průkopníky využívání databázového zpra-

cování DNA profilů. Pilotní projekt Spolkového ministerstva vnitra a Institutu pro
soudní lékařství v Innsbrucku nazvaný „DNA-Datenbank“ byl spuštěn 1. 10. 1997
a Rakousko tak bylo třetí evropskou zemí s vlastní databází DNA profilů. Právní
113 SCHMID, R., Meilenstein in der Kriminalistik – Zehn Jahre DNA – Datenbank, Öffentliche
Sicherheit, 2007, č. 9-10, s. 6–9
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rámec věci vycházel z obecných ustanovení SPG, což ostatně platí dodnes. Protože
se pilotní projekt osvědčil a v databázi ročně přibývalo přibližně 12 000 profilů DNA
pachatelů a až 5 000 profilů DNA ze stop z míst neobjasněných trestných činů, bylo
nutné přijmout i určitá právní a organizační opatření114.
Právním základem existence a vedení databáze DNA je zákon o bezpečnostní policii (SPG). Pro sledovanou oblast kromě zvláštní právní úpravy pro nakládání
s identifikačními údaji osob samozřejmě také platí obecná ustanovení SPG. Ta mimo
jiné stanoví základní zásady a meze výkonu policejních pravomocí a rovněž definují
užívané pojmy, které jsou následně v jednotlivých ustanoveních používány.
Velmi frekventovanými pojmy jsou „všeobecné nebezpečí“ a „nebezpečný
útok“, které jsou definovány v § 16 SPG. Všeobecným nebezpečím je buď srocení tří
a více osob za účelem spáchání trestného činu, anebo nebezpečný útok. Nebezpečným útokem se pak rozumí ohrožení právního zájmu tím, že dojde k naplnění
skutkové podstaty soudně trestného činu (rakouský právní řád rozlišuje správní
a soudní trestání), který je spáchán úmyslně a není trestným činem stíhaným pouze
na žádost poškozeného (rakouské trestní právo zná v určitých případech i soukromou
trestní žalobu). Častým pojmem je také „jednání ohrožené značným trestem“, které je
legislativní zkratkou pro činy soudně trestné se sazbou odnětí svobody větší než
jeden rok (§ 17 SPG).
Pokud jde o zásady limitující výkon policejních pravomocí, je to zejména
přiměřenost (§ 29 SPG). Podle té je zásah do lidských práv přípustný, jen když je
nezbytný, musí být přiměřený příčině (situaci) i žádoucímu výsledku. Přitom je třeba
z více pravomocí vedoucích k žádoucímu cíli zvolit takovou, která způsobí dotčeným
nejmenší újmu, dbát, aby nevznikla újma osobám nezúčastněným, a vůči osobám,
které jsou výkonem pravomoci dotčeny, zasahovat jen tehdy, když jiný prostředek
nepostačuje k dosažení účelu. I při užití násilného přinucení dbát na šetření práv
a ochrany hodných zájmů dotčených a výkon pravomocí ukončit, jakmile je dosaženo žádoucího výsledku, anebo se ukáže, že touto cestou jej nelze dosáhnout. Při
výkonu pravomocí má být dotčeným sdělen důvod a účel zákroku a umožněno sdělení důležitých informací. Osoba, vůči níž policie využívá své pravomoci, může
požádat o přítomnost jednoho důvěrníka (§ 30 SPG). Orgány policie musí provádět
své úkoly nezaujatě, aby výkon policejních pravomocí nemohl být vnímán jako dis114 SCHMID, R., Meilenstein in der Kriminalistik – Zehn Jahre DNA – Datenbank, Öffentliche
Sicherheit, 2007, č. 9-10, s. 6–9
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kriminace. Je stanoveno, že prohlídku osoby musí vykonat osoba stejného pohlaví
nebo lékař (§ 31). Ustanovení § 35 se zabývá zjištěním totožnosti. Podle § 50 SPG
mohou bezpečnostní orgány, není-li v jednotlivých ustanoveních stanoveno jinak,
užít k dosažení svých cílů přímého fyzického donucení.
Čtvrtá část SPG se zabývá použitím osobních dat v rámci bezpečnostní policie. Obecné ustanovení § 51 SPG opět zdůrazňuje pro tuto oblast zásadu přiměřenosti a stanoví, že na nakládání s osobními daty se užije DSG, pokud SPG
nestanoví jinak. Podle § 52 smějí bezpečnostní úřady nakládat s osobními údaji, jen
pokud je to nezbytné k plnění uložených úkolů. V § 53 je pak výčet konkrétních
důvodů, pro které smějí bezpečnostní úřady nakládat s osobními údaji, přičemž je
zmíněna i obrana před nebezpečnými útoky a jejich předcházení.
Právní úpravu SPG na poli nakládání s osobními údaji lze označit jako
kazuistickou, neboť obsahuje relativně dlouhý výčet různých případů, v nichž je policie oprávněna shromažďovat osobní údaje, dále je zpracovávat či předávat. Pro tyto
případy jsou stanoveny často rozdílné lhůty pro ničení anebo přezkoumání
potřebnosti dalšího zpracovávání.
Zvláštní oddíl je v SPG věnován právní úpravě identifikace osob. Zejména
ustanovení týkající se identifikační genetiky doznala v uplynulých dvou letech určité
změny, když třemi nálezy ústavního soudu z let 2013 a 2014 byla některá ustanovení
zrušena pro rozpor s ústavou. Nové znění představuje zpřísnění právní úpravy, ať už
jde o podmínky provedení identifikačních vyšetření osob anebo o další nakládání
s daty.
Identifikací se podle § 64 SPG rozumí zjištění osobních údajů identifikačními opatřeními, jakož i další zpracovávání a předávání těchto dat. Identifikačními
opatřeními jsou technické metody k ustanovení markantů osoby, které umožňují její
budoucí identifikaci, jako zejména sejmutí daktyloskopických otisků, odběr bukálního stěru, pořízení fotografií, změření vnějších tělesných znaků a zajištění ukázky či
zkoušky hlasu a ručního písma. Identifikačním vyšetřením pak je zjištění osobních
dat identifikačními opatřeními, na kterém se dotčený podílí.
Podle § 65 SPG jsou bezpečnostní úřady oprávněny identifikačně vyšetřit
osobu, která je podezřelá ze spáchání úmyslného soudně trestného činu, považují-li
to za nezbytné pro předcházení nebezpečným útokům (§ 65 odst. 1). Nezbytnost se
posuzuje podle způsobu provedení činu nebo osobnosti dotčeného. Je-li to
k vyhodnocení stop nutné, mohou bezpečnostní úřady v souvislosti s objasňováním
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okolností konkrétního nebezpečného útoku identifikačně vyšetřit osoby, které nejsou
podezřelé ze spáchání nebezpečného útoku, ale mohly v souvislosti s ním zanechat
stopy (§ 65 odst. 2).
Každý, kdo má být identifikačně vyšetřen, je povinen na nezbytných opatřeních spolupracovat. K takové spolupráci je třeba osobu vyzvat (§ 77 SPG) a sdělit
jí podstatné důvody, které k identifikačnímu vyšetření vedou. Identifikační úkony,
které nejsou spojeny se zásahem do tělesné integrity, mohou být provedeny pomocí
bezprostředního fyzického donucení (§ 78 SPG). Každý vyšetřovaný má být písemně
poučen o tom, jak dlouho budou jeho osobní údaje uloženy a jaké jsou podle zákona
možnosti jejich dřívějšího zničení (§ 65 odst. 5).
Další případ, kdy mohou bezpečnostní úřady zjišťovat identifikační údaje
osob, se týká nezvěstných (§ 65a SPG), pokud se lze na základě konkrétních skutečností obávat, že spáchali sebevraždu, stali se obětí násilného činu anebo nehody.
Je-li možné identifikační data nebo materiál, který má být užit k provedení identifikačního opatření ve vztahu k nezvěstnému získat jen díky spolupráci třetí osoby,
musí být třetí osoba poučena, že její data nebo materiál budou za tímto účelem použita. Takový způsob získání identifikačních údajů nezvěstného není vynutitelný, data
třetích osob lze získat pouze na základě dobrovolnosti.
Podle § 66 SPG je možné identifikačním opatřením podrobit i mrtvolu,
pokud není zjištěna její totožnost.
Vyšetření DNA je považováno za speciální případ identifikačního vyšetření,
ke kterému lze podle § 67 SPG přistoupit, když je dotčená osoba podezřelá z úmyslného soudně trestného činu, za který hrozí trest odnětí svobody alespoň v trvání
jednoho roku, pokud se zřetelem k tomuto činu nebo osobnosti podezřelého lze očekávat, že se bude dopouštět dalších nebezpečných útoků a zanechá přitom takové
stopy, které umožní jeho budoucí identifikaci na základě jeho zjištěné genetické
informace. Podmínka spáchání soudně trestného činu s trestní sazbou alespoň
jednoho roku odnětí svobody byla do SPG zakotvena po shora zmíněných zásazích
Ústavního soudu, kterými bylo předchozí znění § 67 shledáno protiústavním.
Vyšetření DNA je možné i u osob podrobených identifikačnímu vyšetření za
účelem vyhodnocení stop, i když se jedná o osoby, které nejsou podezřelé. Stejně tak
lze vyšetření DNA užít v případě nezvěstných a neztotožněných mrtvol.
Genetické informace, které jsou takto zjištěny, smí být využity výlučně pro
identifikační účely. Laboratoři, která provádí molekulárně genetické vyšetření, se
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poskytne pouze zajištěný biologický materiál, ale nikoli identifikační údaje
dotčených osob. Laboratoř smí vyšetřovat jen ty oblasti DNA, které slouží budoucí
identifikaci, a zodpovídá za to, že vyšetřovaný materiál bude zničen, pokud bezpečnostní úřady zničí identifikační data dotčeného.
Ustanovení § 70 SPG řeší vytváření evidencí získaných identifikačních
údajů. Budoucí identifikace osob je možná na základě § 70 odst. 3 SPG, podle kterého lze osobní údaje, které bezpečnostní úřady oprávněně získaly, užít, pokud by
jejich zjišťování jako identifikačních dat bylo přípustné v okamžiku, ve kterém mají
být data použita. Zákonné zmocnění k vytvoření eliminační databáze DNA profilů
představuje § 70 odst. 4 SPG, podle kterého je možné vytvořit zvláštní databázi,
včetně databáze profilů DNA, obsahující identifikační data pracovníků bezpečnostních orgánů, kteří při své činnosti přicházejí pravidelně do styku s vyšetřovanými
stopami a mohou přitom zanechat své stopy.
Ustanovení § 73 SPG stanoví lhůty, po které lze identifikační údaje osob
zpracovávat, respektive po jejichž uplynutí je nutné tato data zničit. Jde-li o data, získaná podle § 65 odst. 1 (data pachatelů soudně trestných činů s trestní sazbou
alespoň jeden rok odnětí svobody) a dle § 67 (profily DNA), musí být zničeny,
dosáhne li dotčená osoba věku 80 let a od posledního identifikačního vyšetření uplynulo alespoň 5 let, pokud osoba zemřela, pak po 5 letech po smrti. Jedná-li se o data
osoby trestně neodpovědné, mají být zničena po 3 letech po získání, pokud nebyla
v této době potřebná k identifikaci osoby. Identifikační data mají být zničena, pokud
podezření, že dotčený spáchal soudně trestný čin, bylo rozptýleno. Další zpracování
identifikačních údajů je přesto možné, pokud se na základě konkrétních skutečností
lze obávat, že osoba se dopustí dalšího nebezpečného útoku. Jsou-li data z důvodu
rozptýlení podezření zničena, má být dotčená osoba písemně vyrozuměna, pokud je
známa její adresa.
Jde-li o identifikační data osob, která byla získána pouze pro vyhodnocení
zajištěných stop, aniž dotčená osoba byla podezřelá ze spáchání nebezpečného útoku,
je třeba je zničit (§ 65 odst. 2 SPG). Pokud jde o data v eliminační evidenci (§ 70
odst. 4 SPG), je třeba je zničit, pokud přestane dotčený vykonávat službu, při které
přichází do styku s vyšetřovanými stopami.
Identifikační údaje nezvěstných mají být zničeny v případě jejich vypátrání
anebo 5 let po smrti. Identifikační údaje zjištěné v souvislosti se zjišťováním
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totožnosti neznámých mrtvol mají být zničeny po 5 letech anebo dříve, pokud splnily
svůj účel.
Protiústavními115 byla shledána ustanovení § 74 odst. 1 a 2 SPG. Podle těch
i bez naplnění podmínek pro zničení identifikačních údajů z úřední povinnosti dle
§ 73 SPG, měly být tyto údaje zničeny na žádost dotčeného, pokud podezření, které
vedlo k jejich získání, nebylo potvrzeno anebo se nejednalo o protiprávní čin.
Žádosti se však nemuselo vyhovět, pokud na základě konkrétních okolností existovala obava, že dotčený se dopustí nebezpečného útoku. Právě toto nepříliš určité
ustanovení bylo důvodem pro derogační rozhodnutí ústavního soudu.
Bezpečnostní úřady jsou oprávněny identifikační údaje osob včetně profilů
DNA uložit v centrální evidenci a podle potřeby je používat. Jejich předávání je přípustné pro účely trestního soudnictví a v ostatních služebních záležitostech bezpečnostní správy, pokud to je nezbytné pro účely budoucí identifikace. Jinak je předávání přípustné, pokud k tomu účelu existuje výslovné zákonné zmocnění (§ 75
SPG).
Ustanovení § 80 SPG dává právo každé osobě právo žádat o informaci, zda
a jaké identifikační údaje jsou o ní bezpečnostními úřady zpracovávány.

4.3.5

Právní úprava v soukromoprávní oblasti
Využití molekulární genetiky v oblasti práva soukromého je zejména

v oblasti práva rodinného v rámci zjištění otcovství.
Procesní úprava je obsažena v procesním předpisu pro nesporná řízení
(AußStrG). Okruh účastníků řízení vymezuje § 2 AußStrG. Stranami řízení jsou
navrhovatel a ten, kterého jako odpůrce označí navrhovatel, dále každá osoba, jejíž
právem chráněné postavení má být na základě návrhu ovlivněno, a případně další
osoby, o nichž to stanoví zákon. V nesporných řízeních vedených dle AußStrG se
uplatňuje vyšetřovací zásada, neboť soud je podle § 16 povinen objasnit veškeré skutečnosti potřebné pro rozhodnutí. Strany jsou ale povinny uvést všechny důležité
okolnosti, nabídnout soudu veškeré důkazy a odpovědět na veškeré otázky. Ustanovení § 31 odst. 3 AußStrG umožňuje soudu přibrat znalce, pokud je to pro rozhodnutí
nezbytné.
Vlastní úprava řízení o určení původu je obsažena ve II. (zvláštní) části
AußStrG, konkrétně v 1. oddílu označeném „Původ“ (Abstammung). Podle § 81
115 Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. G 76/12-7 ze dne 12. března 2013
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AußStrG platí, že řízení o určení původu, není-li stanoveno jinak, jsou zahajována
zásadně na návrh. Podle § 148 ABGB žádost o určení otcovství může podat dítě proti
muži anebo muž proti dítěti. Ustanovení § 142 AußStrG přiznává právo na podání
návrhu po smrti dotčené osoby i právním následovníkům osoby.
Pro sledovanou oblast je nejdůležitější ustanovení § 85 AußStrG, které řeší
odběr biologického materiálu pro znalecké zkoumání. Platí, že pokud je to k určení
původu dítěte nezbytné, musí strany a všechny osoby, které by podle zjištěných skutečností mohly přispět k objasnění stavu věci, spolupracovat zejména při zajišťování
vzorků tkání, tělesných tekutin a vzorků krve. Podle § 85 odst. 2 AußStrG povinnost
součinnosti neplatí pro osobu, u které by takový postup byl spojen s vážným nebo
trvalým nebezpečím pro život nebo zdraví. Proto musí soud každou osobu, které
nařídil součinnost, poučit o možnosti z tohoto důvodu součinnost odepřít a vyzvat ji
k vyjádření. O případném odmítnutí je třeba rozhodnout zvláštním samostatným
usnesením. Protože se v řízení uplatní vyšetřovací zásada, musí soud v případě
oprávněného odmítnutí nařídit takovou metodu vyšetření, která není spojena s nebezpečím, pro které bylo vyšetření odmítnuto.
Vynucení povinnosti součinnosti řeší AußStrG v § 85 odst. 3, když stanoví,
že k získání vzorku tkáně metodou, při které nedojde k zásahu do tělesné integrity
osoby, smí soud osobu předvést a nařídit bezprostřední (násilné) donucení. Vlastní
provedení tohoto donucení přísluší orgánům veřejné bezpečnosti, které jsou povinny
na žádost soudu poskytnout svou asistenci. Náklady předvedení a donucení nahradí
osoba, která odběr protiprávně odmítala strpět. Ustanovení § 85 odst. 4 AußStrG
umožňuje odběr biologického materiálu od osoby již zemřelé, jde-li o osobu
vyjmenovanou v odst. 1 (tj. strana či osoba, která by mohla přispět k objasnění věci).
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5

Analýza právní úpravy identifikační genetiky
v ČR de lege lata
Stejně jako právní řády jiných států i právní řád České republiky musel

v minulých letech opakovaně reagovat na narůstající množství poznatků a možností
na poli molekulární genetiky a její podmnožiny, genetiky identifikační. Cílem této
kapitoly je analyzovat současnou právní úpravu i soudobý výklad právních předpisů
a zodpovědět otázku, zda obstojí nejen z hlediska ochrany lidských práv a svobod,
ale i z hlediska využívání potenciálu, který nejnovější vědní poznatky mají nebo
mohou mít a který může být pro společnost přínosem.
Česká republika nemá v právním řádu žádný zvláštní DNA zákon, který by
řešil problematiku komplexně. Právní úprava využívání identifikační genetiky je tak
roztříštěna ve více zákonech. S ohledem na povahu DNA jako nositelky kompletního
portfolia osobních informací o svém nositeli bude v obecné rovině pro všechny obory zásadním právním předpisem zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „ZOOU“). Využití identifikační genetiky v trestním řízení vychází z ustanovení trestního řádu, tedy zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen
„TŘ“). Využití poznatků identifikační genetiky pro řízení civilní má oporu v ustanoveních civilních procesních předpisů, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu (dále jen „OSŘ“) a nově též zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních (dále jen „ZŘS“). Hmotněprávním podkladem pro civilní řízení je
počínaje 1. 1. 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
S ohledem na skutečnost, že vysoce odborné otázky identifikační genetiky musí být
justičním orgánům zprostředkovány ve srozumitelné formě, což je úkolem soudních
znalců, bude třeba zmínit i zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících (dále jen
„ZZT“). Kriminalistická databáze DNA profilů je vedena na základě zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „ZoPČR“), jehož příslušným
ustanovením bude rovněž věnována pozornost.

5.1

Zákon o ochraně osobních údajů
Obecnou právní úpravu ochrany osobních údajů představuje ZOOU, jehož

struktura i základní pojmy odpovídají (stejně jako obdobné zákony jiných evrop100

ských států – členů EU) směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne
24. 10. 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů.
Definice základních pojmů, které ZOOU obsahuje ve svém § 4, vychází
z čl. 2 uvedené směrnice. Proto je pojem osobní údaj definován v zásadě shodně
napříč právními řády jednotlivých evropských zemí, jednotlivé definice se liší jen
velmi málo. Obdobné je to s pojmem zpracování. Podle ZOOU je osobním údajem
„jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt
údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu“. Zpracováním se pak rozumí „jakákoliv operace nebo soustava
operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji,
a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí
zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo
pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání,
výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace“.
Kromě vlastních pravidel nakládání s osobními údaji ZOOU také zřizuje
kontrolní a správní orgán pro oblast osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu
osobních údajů (dále jen „UOOU“). ZOOU rovněž obsahuje relativně obsáhlý
katalog přestupků a správních deliktů.
V souladu s čl. 8 směrnice, který požaduje zavedení zvláštní kategorie
osobních údajů, která má obsahovat nejméně údaje odhalující rasový či etnický
původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost a informace o zdraví a sexuálním životě, vymezuje ZOOU v § 4 písm. b)
pojem citlivý údaj. Nad rámec požadavků směrnice tato kategorie zahrnuje i genetický údaj a biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci
subjektu údajů. Je tedy patrné, že ZOOU nebezpečí, které pro právo na soukromí
představuje narůstající poznání lidského genomu, čelí přísnějšími pravidly pro veškeré nakládání s informacemi obsaženými v DNA, když genetické a biometrické údaje
považuje bez dalšího za údaje citlivé.
Obecná pravidla pro veškeré zpracování osobních údajů jsou obsažena
v ustanovení § 5 ZOOU, nakládání s údaji citlivými dále zpřísňuje ustanovení
§ 9 ZOOU. Z obecných pravidel § 5 ZOOU jde zejména o povinnost zpracovávat
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osobní údaje jen ke stanovenému účelu a v nezbytném rozsahu pro takový účel,
uchovávat je pouze po nezbytně nutnou dobu. Obecně je také zpracování osobních
údajů podmíněno souhlasem subjektu údajů, podle § 5 odst. 2 písm. a) ZOOU se
však souhlas dotčeného subjektu nevyžaduje, jde-li o zpracování nezbytné pro
dodržení právní povinnosti. Podle § 5 odst. 3 ZOOU je však správce i v takovém případě povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.
Pokud však jde o zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění
povinností správce stanovených zvláštními zákony pro zajištění veřejného pořádku
a vnitřní bezpečnosti a při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti
a stíhání trestných činů, uplatní se z obecné právní úpravy celá řada výjimek, což
stanoví § 3 odst. 6 písm. c, d) ZOOU. Podle těchto ustanovení se v uvedených případech neuplatní § 5 odst. 1 ZOOU, tedy zejména požadavek zpracovávání pouze
přesných osobních údajů za určitým účelem, nesdružování osobních údajů získaných
z různých právních titulů apod. Neuplatní se ani § 11 a 12 ZOOU, které zakládají
povinnost zpracovatele či správce informovat dotčený subjekt o nakládání s jeho
osobními údaji, způsobech jejich zpracování a o možnosti subjektu žádat správce
o informaci o zpracování jeho osobních údajů.
Zpracovávání citlivých osobních údajů vyžaduje podle § 9 písm. a) ZOOU
výslovný souhlas subjektu údajů. I zde však existuje řada výjimek, přičemž podstatné
je ustanovení § 9 písm. i), které bez souhlasu dotčeného subjektu údajů umožňuje
zpracování citlivých údajů, jedná-li se o zpracování podle zvláštních zákonů při
předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po osobách. Pro úplnost je již na tomto místě nutné zmínit i zvláštní úpravu
obsaženou v ustanovení § 79 odst. 1 ZoPČR, které umožňuje policii zpracovávat
osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, je-li to k plnění jejích úkolů
nezbytné.
Žádná výjimka však nevylučuje užití ustanovení § 10 ZOOU, které ukládá
správcům i zpracovatelům osobních údajů povinnost dbát, aby subjekt údajů neutrpěl
újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá
na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Stejně se ve všech případech zpracování osobních údajů uplatní ustanovení § 13 ZOOU ukládající správcům i zpracovatelům řadu povinností směřujících
k ochraně zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem k těmto
datům.
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ZOOU dále ukládá správcům a zpracovatelům oznamovací povinnost vůči
UOOU při každém zahájení či změně zpracování osobních údajů (§ 16 ZOOU).
Výjimka z toho ustanovení (§ 18 ZOOU) platí jen pro případy, kdy by oznamovací
povinnost vůči UOOU byla nadbytečná, týká se převážně tzv. veřejných rejstříků
a zpracování osobních údajů, které správci výslovně ukládá zákon. Na sledovanou
problematiku tak žádná výjimka nedopadá, veškeré databáze genetických údajů musí
být UOOU oznámeny a vztahuje se na ně dozorová činnost úřadu.
Hlava IV. ZOOU řeší postavení a působnost UOOU. Ustanovení této hlavy
garantují nezávislost úřadu (§ 28) a stanoví jeho povinnosti (§ 29). Mezi ty patří zejména dozorová činnost, vedení registru zpracovatelů, vyřizování stížností a podnětů
a projednávání přestupků a správních deliktů na úseku ochrany osobních údajů
a další. Dozorovou činnost na poli ochrany osobních údajů provádějí inspektoři.
Zákon upravuje jejich práva a povinnosti a společně s tím i práva a povinnosti subjektů kontrolovaných, kterými jsou správci, zpracovatelé a všichni, kdo zpracovávají
osobní údaje. Je-li kontrolou zjištěno porušení zákonných povinností, stanoví inspektor opatření, která mají být učiněna k nápravě, a zároveň určí lhůtu pro jejich přijetí.
Kontrolovanému subjektu je uložena i povinnost podat zprávu o přijatých opatřeních.
Nařídí-li inspektor likvidaci osobních údajů, lze se proti tomu odvolat k předsedovi
UOOU, jeho případné rozhodnutí ve věci pak lze dále napadnout správní žalobou.

5.2

Trestní řád

5.2.1

Obecně
Nejširší využití nachází identifikační genetika stále na poli trestního řízení.

Právní úpravu trestního procesu představuje zejména trestní řád, ostatní trestně procesní předpisy116 se sledované oblasti nedotýkají. Poznatky identifikační genetiky
jsou využívány v procesu dokazování, proto je třeba relevantní ustanovení TŘ hledat
v jeho hlavě páté. Jednotlivá ustanovení, která budou dále zmíněna, je třeba vykládat
v souladu se základními zásadami trestního řízení uvedenými v § 2 TŘ a rovněž
obecnými principy soudních řízení a trestního procesu stanovených hlavou V. LZPS
a ustanoveními EÚLP, zejména jejího čl. 6.
116 zákon č. 218/2003 Sb, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zákon č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
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S ohledem na povahu identifikační genetiky a její ohrožující potenciál pro
oblast osobnostních práv je třeba zvláště zdůraznit zásadu přiměřenosti, zakotvenou
v ustanovení § 2 odst. 4 TŘ.
Mezi ustanoveními s obecnou platností pro proces dokazování je rovněž třeba zmínit § 89 TŘ. Podle toho může za důkaz sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, nepřípustné jsou však důkazy získané nezákonným donucením nebo jeho
hrozbou. Ustanovení § 89 odst. 2 dále stanoví, že každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo
nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.

5.2.2

Ohledání
Konkrétní ustanovení vztahující se k problematice identifikační genetiky je

třeba hledat zejména v ustanoveních TŘ, která se zabývají ohledáním. To je procesním postupem pro zajištění biologického materiálu, který má být v rámci
dokazování zkoumán. Přitom není rozhodné, zda z hlediska kriminalistiky půjde
o stopu či srovnávací materiál.
Zajištění stop117 (v kriminalistickém slova smyslu, tedy ztotožňujícího materiálu neznámého původu) se řídí ustanovením § 113 TŘ. Jde o velmi stručné ustanovení, ve kterém pojem „stopa“ není vůbec výslovně uveden, stejně jako není kodifikován postup provedení úkonu. S ohledem na variabilitu situací, které v praxi
nastávají, je to však zřejmě jediné legislativně možné řešení. Ohledání (zejména
ohledání místa činu) a postup při něm jsou dostatečně rozpracovány v kriminalistické
teorii a praxi. Z procesního hlediska je tak významná zejména protokolace tohoto
úkonu, která musí vyhovovat obecným (§ 55 a násl. TŘ) i konkrétním (§ 113 odst. 2
TŘ) požadavkům zákona. Finální hodnocení toho, zda důkazy vyplývající z ohledání
jsou přípustné, nebo zda byl tento úkon zatížen vadami, které výsledek zpochybňují,
bude v každé věci na soudu vázaném ustanoveními § 2 odst. 5 a odst. 6 TŘ. Pro přípustnost důkazu bude nezbytné i posouzení toho, zda postup při zajištění stop odpovídal poznatkům a pravidlům kriminalistické vědy (zda šlo o postup lege artis).
Nepoměrně více právních otázek provází zajištění srovnávacího materiálu
pro molekulárně genetické analýzy, neboť ten z povahy věci musí být vždy zajištěn
od konkrétní osoby, a to více či méně invazivním způsobem.
117 Pojem stopy není v trestním řádu nijak definován ani jednotně užíván. Používá-li trestní řád
tohoto pojmu, může se z hlediska kriminalistiky jednat o stopu i srovnávací materiál (viz ustanovení
§ 112 a § 114 TŘ).
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Zajištění biologického materiálu využitelného pro molekulárně genetickou
expertizu od živé osoby má oporu v ustanovení § 114 odst. 2 až 4 TŘ. Toto ustanovení reaguje na zavedenou kriminalistickou praxi získávání srovnávacího materiálu
tzv. bukálním stěrem (tedy neinvazivním způsobem spočívajícím v bezbolestném
setření sliznice ústní dutiny pomocí vatového či obdobného tamponu – viz obr. č. 2).
S ohledem na shora citovanou zásadu přiměřenosti a zdrženlivosti je na místě využít
neinvazivního postupu vždy, postačuje-li to k dosažení sledovaného účelu. Pokud by
snad s ohledem na specifika konkrétního případu bylo nezbytně nutné získat pro
molekulárně genetické zkoumání krev osoby, platí, že odběr musí provést lékař nebo
odborný zdravotnický pracovník118. Odběr krve je přípustný pouze za předpokladu,
že nepředstavuje nebezpečí pro zdraví dotčené osoby.

Obr. 2: Standardní odběrová souprava využívaná Policií ČR
Bukální stěr označuje TŘ jako odběr biologického materiálu, který není spojen se zásahem do tělesné integrity osoby. Zákon rozlišuje odběr biologického materiálu provedený se souhlasem dotčené osoby a bez tohoto souhlasu. Jde-li o odběr se
souhlasem dotčeného, umožňuje TŘ odběr provedený přímo dotčenou osobou (přirozeně za přítomnosti orgánu činného v trestním řízení), případně odběr provedený
118 Viz zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
a vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
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tímto orgánem. Pouze u osoby podezřelé119 či obviněné může být odběr proveden
i bez souhlasu dotčeného. V takovém případě odběr provede na žádost OČTŘ lékař
nebo odborný zdravotnický pracovník. Ustanovení § 114 odst. 4 TŘ umožňuje (opět
pouze v případě obviněného a podezřelého) i překonání odporu dotčené osoby, tedy
přímé (fyzické) donucení ke strpění takového úkonu. Podmínkou je, že nesmí jít
o úkon spojený se zásahem do tělesné integrity. Další podmínkou je předchozí výzva,
které dotčený nevyhověl, a předchozí souhlas státního zástupce k takovému postupu,
bude-li odpor dotčeného překonávat policejní orgán120.
Ustanovení § 114 odst. 3 TŘ stanoví, že „je-li k důkazu třeba zjistit
totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna
strpět úkony potřebné pro takové zjištění“. Všeobecně přijímaný121 je výklad, že „za
zjišťování totožnosti osoby ve smyslu uvedeného ustanovení je nutno považovat každé objasňování směřující k identifikaci osob, které se zdržovaly na místě činu, …
povinnost strpět úkony potřebné pro takové zjištění se proto může týkat i osob, jejichž
totožnost je již známa“. Ustanovení § 114 odst. 3 TŘ je jednak právním podkladem
pro získání srovnávacích materiálů od tzv. domácích osob, lze jej ale využít
k zajištění biologických materiálů od kterékoli osoby, která se mohla pohybovat na
místě činu, proto je toto ustanovení využíváno i pro případy hromadných odběrů
genetického materiálu osobám z okruhu potenciálních pachatelů. Zákon i pro tyto
případy (zjištění totožnosti osoby zdržující se na místě činu) připouští přímé donucení obviněného či podezřelého ke strpění takového úkonu.
Kromě přímého vynucení odběru ve smyslu § 114 odst. 4 TŘ je možné
i vynucování strpění takového úkonu pomocí pořádkové pokuty dle § 66 TŘ.
Možnost donucení se v tomto případě netýká jen obviněného a podezřelého.
K otázce přípustnosti přímého vynucení odběru biologického materiálu
u osob, proti nimž je řízení vedeno, je třeba uvést více. Objevovaly se totiž hlasy
o protiústavnosti daného postupu. Argumentem byla zásada nemo tenetur se ipsum
accusare, tedy že nikdo nesmí být donucován k vlastnímu sebeobviňování. Sku119 V této souvislosti je na místě restriktivní výklad tohoto pojmu, tedy osobu, u níž připadá v úvahu
zadržení podle § 76 tr. řádu či osobu, proti níž je vedeno zkrácené přípravné řízení dle § 179a a násl.
tr. řádu, nikoli v kriminalistickém slova smyslu každé osoby, která se mohla dopustit trestného činu.
120 Formulace tohoto ustanovení je poměrně nelogická. Překonání odporu dotčeného policejním
orgánem považuji za zcela typické (přímé fyzické donucení jiným OČTŘ považuji za nemyslitelné),
souhlas státního zástupce by měl být dle mého názoru omezen výslovně na přípravné řízení, v případě,
že by potřeba takového úkonu vyvstala v řízení před soudem, měl by logicky souhlas dávat předseda
senátu. Jde však o toliko formální nedostatek, který v praxi nebude činit problémy.
121 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.1996 sp. zn. 7 To 49/96, publikováno ve Sbírce
rozhodnutí ve věcech trestních pod číslem Rt 23/1997
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tečností je, že náš právní řád tuto zásadu kodifikuje jinými slovy (zejména čl. 37
odst. 1 a čl. 40 odst. 4 LZPS, § 33 odst. 1 a § 92 odst. 1 tr. řádu a další), přičemž
kodifikované znění se vztahuje zásadně na výpověď osoby. To koneckonců odpovídá
i historii vzniku uvedené právní zásady, která byla zpočátku pouze právem mlčet, tj.
nevypovídat (right to remain silent). Původní pojetí však judikatorní praxe rozšířila
do dnes všeobecně uznávané podoby práva neposkytovat důkazy proti sobě samému
(privilege against self-incrimination).
Otázku, zda je projevem tohoto práva i možnost odmítnout odběr biologického materiálu pro analýzu DNA (případně tzv. pachového vzorku osoby), řešil
opakovaně a dlužno dodat, že značně nejednotně, i Ústavní soud. Prozatím definitivní odpověď přineslo přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS st.
30/10 ze dne 30. 11. 2010, kde Ústavní soud výslovně konstatoval, že „na úkony ...
spočívající v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru, jejichž
cílem je získání objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření a které nevyžadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale toliko strpění jejich provedení,
nelze pohlížet jako na úkony, jimiž by byl obviněný či podezřelý donucován k ústavně
nepřípustnému sebeobviňování. K zajištění součinnosti obviněného či podezřelého
při opatřování těchto důkazů je tudíž možno užít zákonných donucovacích prostředků“.
Ačkoli citované stanovisko Ústavního soudu se týkalo právě možnosti vynucení odběru uložením pořádkové pokuty dle § 66 TŘ, nepovažuji ukládání pořádkové
pokuty v případě osoby, proti níž se řízení vede, za zcela bezproblémové. Je otázkou,
zda by proti obviněnému či podezřelému analogicky k právnímu názoru Ústavního
soudu vyslovenému v nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 29/2000 122 nemělo spíše být využíváno přímého (fyzického) vynucení odběru. Jakkoli to může znít podivně,
v konečném důsledku tak může být účelu dosaženo s menšími zásahy do práva
dotčeného. K tomuto názoru mě vede i úvaha praktická. Usnesení o uložení pořádkové pokuty lze napadnout stížností, která má odkladný účinek, o stížnosti rozhoduje
soud, kterému se věc předá cestou státního zástupce (§ 66 odst. 4, § 146a odst. 2 TŘ).
122 „Nebude-li dobrovolně splněna povinnost věc doličnou předložit, a to je reálné zejména
u obviněného, který tak zřejmě učiní právě proto, aby neposkytoval proti sobě věcný důkaz, přičemž
nevznikne zároveň potřeba takovou věc zajistit, což v praxi bude spíše výjimečné, a ani nebude nutno
aplikovat postup podle odst. 2 citovaného ustanovení (míněno § 78 tr. ř.), nelze splnění předkládací
povinnosti vynutit, a to ani postupem podle § 66 tr. ř., nemá-li být dotčen čl. 40 odst. 2 Listiny, resp.
čl. 6 odst. 2 Úmluvy a čl. 14 odst. 2 Paktu. Donucování ke splnění povinnosti věc předložit cestou
aplikace § 66 tr. ř. by bylo ústavní, jestliže by se týkalo jiné osoby než obviněného, zavázané
povinností věc doličnou předložit.“
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Stížnostní řízení si logicky vyžádá určitý čas, přičemž i zamítnutí případné stížnosti
a právní moc usnesení o uložení pořádkové pokuty neznamená, že bude pokuta
uhrazena a vynucovaná povinnost splněna. Postup dle § 66 TŘ tedy povede spíše k
prodloužení řízení, přičemž lze předpokládat, že nakonec bude přímé vynucení odběru stejně nutné. Uložená pořádková pokuta by tak činila toliko určitý mezistupeň
a mohla být vnímána jako sankce za pasivitu osoby, proti níž se řízení vede, což
nepovažuji za vhodné. V každém konkrétním případě, kdy je zapotřebí vynutit
povinnost strpět odběr biologického materiálu, tak je nezbytné správný postup uvážit
v souladu s konkrétními okolnostmi případu a se zásadou přiměřenosti.
Ačkoli ustanovení § 114 TŘ to výslovně neuvádí, vztahují se zde zakotvená
oprávnění k odběru biologického materiálu pouze k živým osobám. Pokud je třeba
v rámci trestního řízení zajistit biologický materiál z mrtvoly, je třeba právní podklad
pro takový postup hledat v ustanovení § 115 TŘ, které nese označení „prohlídka
a pitva mrtvoly“. Právní úprava tohoto druhu ohledání je velmi stručná. Pojem prohlídky není zákonem nijak upřesněn, jsem však přesvědčen, že v rámci prohlídky lze
mrtvolu toliko pozorovat a popisovat bez provádění jakýchkoli zásahů do mrtvého
těla. Provedení pitvy a jednotlivé úkony prováděné znalci v jejím rámci TŘ rovněž
neřeší. Provedení pitvy tak vychází jednak ze zadání OČTŘ, právní opora je v § 88
zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“). Pitva prováděná podle § 115 TŘ je v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 písm. c) ZZS označována jako
pitva soudní, podle § 88 odst. 5 ZZS tyto pitvy provádějí soudní lékaři.
Je skutečností, že smyslem institutu prohlídky a pitvy mrtvoly je zejména
zjištění příčiny smrti a jejího mechanismu, jakož i stop trestného činu, kterým byla
smrt způsobena, nikoli odběr materiálu k identifikaci těla. Takový postup jistě není
v rámci pitvy vyloučen, zejména když zjištění totožnosti zemřelého má v procesu
vyšetřování okolností smrti zcela zásadní význam. V případě potřeby zjištění
totožnosti zemřelého tedy při pitvách dochází k odběru vhodného biologického materiálu i pro účely identifikační genetiky. Druh odebíraného materiálu je stanoven
v závislosti na stavu pitvaného těla, nejčastěji jde o odběr části stehenní kosti. Při
soudní pitvě jsou též standardně odebírány (a následně v podobě parafínových preparátů uchovávány) vzorky tkání, jejichž účelem sice není identifikace osob, ale zřejmě
by tak šly použít i s odstupem času.
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5.2.3

Znalecké dokazování
Protože identifikace osob metodami molekulární genetiky je vysoce

odbornou záležitostí, může být orgánům činným v trestním řízení zprostředkována
pouze subjekty, které disponují potřebnou odborností. Tento způsob dokazování
upravuje oddíl čtvrtý hlavy páté trestního řádu označený „znalci“. Obecné ustanovení
§ 105 TŘ předpokládá dvě formy zprostředkování odborných poznatků orgánům
činným v trestním řízení. Obecně je preferovanou formou odborné vyjádření, pro
složitější otázky však zákon požaduje přibrání znalce. Zákonná úprava nedává žádné
vodítko pro to, které otázky jsou již natolik složité, že vyžadují přibrání znalce. Praxe
tradičně přijímá na poli kriminalistické techniky (kam spadá i identifikační genetika)
odborná vyjádření i znalecké posudky. S ohledem na specifika identifikační genetiky
a její vysokou náročnost na preciznost postupů i znalosti123 při vyhodnocování
výsledků se domnívám, že forma znaleckého posudku je pro danou oblast vhodnější.
Jednoznačně odmítnout však nelze ani „pouhé“ odborné vyjádření, zejména když
podle § 105 odst. 5 TŘ může i odborné vyjádření podat znalec zapsaný v seznamu
dle zvláštního právního předpisu (ZZT124). V této souvislosti je však třeba zdůraznit
rozdílný způsob provádění důkazu, neboť odborné vyjádření je považováno toliko za
listinný důkaz125.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 2, odst. 3 TŘ může jakýkoli důkaz předložit každá ze stran, přičemž skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal OČTŘ,
není důvodem k odmítnutí takového důkazu. Pro realizaci tohoto práva vycházejícího
z principu rovnosti stran (zbraní) v oblasti znaleckého dokazování slouží ustanovení
§ 110a tr. řádu. Toto ustanovení jednak stanoví náležitosti posudku předloženého
stranou (nejčastěji patrně obviněným; obecně ale nelze vyloučit ani další subjekty,
kterým TŘ postavení strany přiznává), jakož i způsob provádění takového důkazu,
který je stejný, jako u posudků vyžádaných OČTŘ. Zároveň je OČTŘ uloženo, aby
123 Za nutný předpoklad lze považovat vysokoškolské vzdělání doplněné dalším odborným
vzděláním a praxí, což jsou podmínky přinejmenším srovnatelné s nároky na odbornost znalce dle
§ 4 odst. 1 písm. e) ZZT.
124 Blíže k problematice znalců a znaleckých posudků v kapitole 5.5
125 Praxe se neshoduje ani na tom, jak postupovat v případě, že je třeba zpracovatele odborného
vyjádření k věci vyslechnout. Podle právního názoru uvedeného v rozhodnutí publikovaném jako Rt
35/1980 je zpracovatele odborného vyjádření možno vyslechnout jen jako svědka, nikoli jako znalce.
Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 9/2003 (vydané již po „velké novele“ TŘ,
která zakotvila v § 105 odst. 5 TŘ možnost podání odborného vyjádření znalcem) oproti tomu
případnému vysvětlení zpracovatele odborného vyjádření odmítá přiznat povahu svědecké výpovědi
a pro případ, že by toto vysvětlení nepostačovalo, považuje za nutné přibrání znalce k podání
posudku.
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znalci strany umožnily nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožnily seznámit se
s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku. Rozsah jiného
seznámení s potřebnými informacemi však není nijak stanoven, ani judikatura126 se
prozatím tímto pojmem blíže nezabývala. Není tak zcela jasné, zda je znalec strany
oprávněn požadovat např. DNA profily zjištěné při zkoumání stop, DNA profily
z databáze DNA, zda může nárokovat vydání vlastních stop, izolátů DNA atp.,
respektive zda jsou OČTŘ povinny takové žádosti vyhovět 127 a zda a v jaké míře jsou
OČTŘ anebo znalecká pracoviště za účelem znaleckého posudku vyžádaného dle
§ 110a TŘ (který může být vyžádán i s velkým časovým odstupem anebo nemusí být
vyžádán vůbec) povinny určité předměty (nikoli informace) uchovávat. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že možnost dvojího zkoumání téhož je pro oblast identifikační genetiky zpravidla vyloučena již ze samotné povahy věci, když z žádné biologické stopy nelze bez dalšího zkoumání předem zjistit, zda jejich zůstavitelem je
jedna či více osob. Je tedy patrné, že rozdělit vzorek relevantně na dvě části obsahující stejnou informaci je (takřka) nemožné. Zároveň je třeba zdůraznit, že by nemělo
docházet k situacím, kdy je o vině obžalovaného rozhodnuto na základě jediného
(nadto pouze nepřímého) důkazu128. To je však již záležitostí hodnocení důkazů a jde
tedy o záležitost ryze právní, k níž se znalci nepřísluší vyjadřovat.
Proto se domnívám, že ustanovení § 110a TŘ je třeba primárně vykládat
jako možnost k vlastnímu předložení důkazu (ostatně toto ustanovení pouze navazuje
na obecnější pravidlo uvedené v § 89 odst. 2 věta druhá a třetí TŘ), nikoli k přezkoumávání postupu znalce přibraného OČTŘ. Přezkoumání znaleckého posudku se totiž
126 Pokud je mi známo, byla tato otázka prozatím řešena jen v případě návrhu na povolení obnovy
řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Pardubicích sp. zn. 20 T 56/2005. Žádosti znalce strany
(žadatelky o povolení obnovy – manželky dříve odsouzeného) o vydání laboratorních záznamů
a protokolů, výstupů ze sekvenátoru, standardních operačních postupů pro manipulaci se vzorky
a fotodokumentace nebylo vyhověno s poukazem na to, že policie již tyto materiály nemá, neboť je
zničila po roce od podání posudku. Soud však původně tyto materiály uložil znalci obhajoby vydat. Ve
věci nakonec rozhodoval i Ústavní soud pod sp. zn. I. ÚS 1690/11-1, odpověď na otázku, zda OČTŘ
jsou povinny takové žádosti vyhovět, však nedal. V daném případě bylo konstatováno, že důkaz
analýzou DNA byl pouze podpůrný a pro rozhodnutí o vině obžalovaného nebyl zásadní, proto ani
nový znalecký posudek nemohl přinést takové poznatky, které by k povolení obnovy řízení vedly. K
oprávněnosti žádosti znalce ani ke správnosti postupu policie, která materiály zlikvidovala, se soud
nevyjádřil ani okrajově.
127 Přinejmenším od účinnosti ZZS (dnem 1. 4. 2012) nelze uplatnit argumentaci o nerovnosti
znalců v přístupu k citlivým osobním údajům vycházející z rozdílných možností přístupu ke
zdravotnické dokumentaci ze strany znalce přibraného k podání posudku státním orgánem a znalce
strany, jak jsem uváděl dříve (KOŽINA, J., Právní aspekty využití analýz DNA pro identifikační účely,
Kriminalistika, roč. XXXXIV, 2011, č. 1), neboť ustanovení § 65 odst. 2 písm. i) ZZS na rozdíl od
zrušeného § 67b odst. 10, písm. d) zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, rozdíly mezi znalci podle
toho, kým byli přibráni, nezná.
128 Viz např. nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 299/06
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provádí toliko na základě rozhodnutí OČTŘ dle § 110 odst. 1 in fine TŘ, a nikoli
postupem dle § 110a TŘ. Protože jde o problematiku, která je předmětem odborných
diskusí i sporů při soudních řízeních129, bude o ní ještě pojednáno v kapitole 6.2.2.2.

5.3

Zákon o policii a interní akty řízení Policie ČR

5.3.1

Obecně k zákonu o policii
Stejně jako v okolních zemích je relevantní část právní úpravy identifikační

genetiky soustředěna v zákoně o policii. Obecná ustanovení tohoto zákona ukládají
policii mj. předcházet trestné činnosti a plnit úkoly dle trestního řádu (§ 2 ZoPČR).
Při plnění všech úkolů jsou policisté i zaměstnanci policie povinni dodržovat
pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní (§ 9 ZoPČR).
Zcela zásadním ustanovením je § 11 ZoPČR, který zakotvuje přiměřenost postupu.
Toto ustanovení zakotvuje pro policisty i zaměstnance povinnost počínat si tak, aby
žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma. Zákon zdůrazňuje, že tato povinnost se vztahuje i na osoby, proti kterým směřuje úkon policisty.
Ustanovení § 13 zároveň stanoví povinnost před provedením úkonu poučit dotčenou
osobu o právních důvodech provedení úkonu, a jde-li o úkon spojený se zásahem do
práv nebo svobod osoby, také o jejích právech a povinnostech.
Velmi důležitá jsou pro zkoumanou oblast ustanovení obsažená v X. Hlavě
zákona, označené jako „práce s informacemi“. Policii je těmito ustanoveními dovoleno zpracovávat informace včetně osobních údajů, pokud je to nezbytné pro plnění
jejích úkolů. Zároveň je policie povinna zpracovávané informace zabezpečit před
neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, zneužitím
nebo jiným neoprávněným zpracováním a zajistit spolehlivost a bezpečnost informačních systémů, které vede. O ustanovení § 79 odst. 1 ZoPČR umožňujícím zpracovávat i citlivé údaje bez souhlasu dotčeného již byla zmínka v kapitole 5.2.
Ustanovení ZoPČR o zpracování osobních údajů jsou ve vztahu k ZOOU v poměru
speciality.

129 V poslední době např. při rozhodování o povolení obnovy řízení ve věci vedené u Krajského
soudu v Hradci Králové pod sp.zn. 6 T 1/2002
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5.3.2

Oprávnění k odběru biologického materiálu
V rámci zmiňované X. hlavy ZoPČR jsou zakotvena oprávnění policie

k zajišťování biologického materiálu. Jde jednak o otázky okamžité identifikace osoby, tj. zjištění totožnosti. To je upraveno v ustanovení § 63 ZoPČR. Toto ustanovení
obsahuje jednotlivé důvody a opětovně zdůrazňuje zásadu přiměřenosti. Pokud
oprávněně vyzvaná osoba odmítne nebo nemůže prokázat svoji totožnost ani po
poskytnutí potřebné přiměřené součinnosti a policista nemůže její totožnost zjistit
provedením úkonu na místě, je oprávněn ji předvést k provedení úkonů směřujících
ke zjištění její totožnosti. Když nelze totožnost předvedené osoby zjistit na základě
sdělených údajů ani v dostupných evidencích, je policista oprávněn získat informace
potřebné k jejímu ztotožnění snímáním daktyloskopických otisků, zjišťováním
tělesných znaků, měřením těla, pořizováním obrazových, zvukových a jiných záznamů a odebíráním biologických vzorků umožňujících získání informací o genetickém
vybavení. Pokud nelze identifikační úkony provést pro odpor osoby, je policista
oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený
intenzitě odporu. Překonat odpor osoby však nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný
obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity.
Podle § 112 odst. 2 ZoPČR odběr biologického vzorku, který je spojen se
zásahem do tělesné integrity, provádí na žádost policisty pouze odborně způsobilý
zdravotnický pracovník a podle § 112 odst. 3 ZoPČR je třeba odběr biologických
vzorků provést způsobem, který neohrozí zdraví osoby.
Dalším právním titulem pro odběry biologického materiálu je ustanovení
§ 65 ZoPČR označené „Získávání osobních údajů pro účely budoucí identifikace“.
Odst. 1 tohoto ustanovení definuje okruh osob, kterých se získávání údajů pro účely
budoucí identifikace týká. Jde o obviněné z úmyslných trestných činů130, dále osoby,
které pro takové trestné činy vykonávají trest odnětí svobody, případně o osoby, jimž
bylo uloženo ochranné léčení či zabezpečovací detence. Poslední kategorií jsou osoby nalezené, po kterých bylo vyhlášeno pátrání a jejichž svéprávnost je omezena. Pro
úplnost zbývá dodat, že tam, kde ZoPČR hovoří o trestných činech, rozumí se tím dle

130 Právní úprava § 65 ZoPČR je tak restriktivnější oproti dřívější právní úpravě v § 42e zák.
č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky (ve stavu po novelách 60/2001 Sb. a 321/2006 Sb.), podle
které bylo možno identifikační úkony provádět u všech obviněných bez rozlišování trestných činů dle
zavinění.

112

ustanovení § 111 písm. a) ZoPČR i jednání vykazující znaky trestného činu spáchané
osobou, která není trestně odpovědná.
Osobám vyjmenovaným v § 65 odst. 1 ZoPČR lze snímat daktyloskopické
otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření těla, pořizovat obrazové, zvukové
a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky umožňující získání informací
o genetickém vybavení.
Podle § 65 odst. 2 ZoPČR lze překonat odpor osoby, která ani po předchozí
marné výzvě neumožní provedení vyjmenovaných identifikačních úkonů. Zdůrazněna je opět zásada přiměřenosti způsobu překonání odporu a stejně jako v ustanovení
§ 63 ZoPČR je vyloučeno, aby donucení směřovalo k odběru krve nebo jinému úkonu zasahujícímu do tělesné integrity. Osobu je možno za účelem provedení identifikačních úkonů předvést, o tom je třeba sepsat úřední záznam (§ 65 odst. 3, 4
ZoPČR).
Odběr biologického materiálu (či jiný identifikační úkon na základě § 65
ZoPČR) patří mezi tzv. bezprostřední zásahy, tedy relativně neformální akty, ke kterým jsou orgány veřejné moci oprávněny zákonem, přičemž podrobná procesní
úprava pro ně není nezbytná ani typická. Proti odběru a zejména proti uchovávání
DNA profilu pro účely budoucí identifikace se tak lze bránit žalobou podle § 82
soudního řádu správního131.
V ustanovení § 65 odst. 5 je zakotvena povinnost policie zlikvidovat osobní
údaje získané na základě výše uvedeného oprávnění, jakmile jejich další zpracování
není nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti,
stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti ČR, veřejného pořádku nebo
vnitřní bezpečnosti. Zákon (vyjma obecných zásad přiměřenosti a respektu k právům
a svobodám) nijak nedefinuje nezbytnost takového zpracování ani nestanoví konkrétní lhůty pro zpracování takto získaných osobních údajů.
Ustanovení § 68 ZoPČR se zabývá pátráním. Tuto problematiku může dle
mého názoru komplikovat i absence oprávnění policie pracovat s biologickým materiálem osob pohřešovaných, tedy zjišťování jejich DNA profilu např. z biologického
materiálu odebraného z jejich osobních věcí atp. Zřejmě zanedbatelným problémem
je absence zákonného zmocnění pro odběr a další zpracování biologického materiálu
od osob příbuzných osobám pohřešovaným. Je totiž nepochybné, že tyto osoby svůj

131 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
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vzorek zpravidla poskytnou samy a pro zpracování osobních údajů poskytnou souhlas.
Ustanovení § 68 ZoPČR řadí mezi úkoly policie i identifikaci osob, mrtvol,
částí lidského těla anebo kosterních nálezů neznámé totožnosti. Přesto zákon neobsahuje výslovné zmocnění k odběru biologického materiálu vyjmenovaných objektů
identifikace. Protože pro tyto účely je však podle § 68 odst. 5 ZoPČR možné nahlížet
do zdravotnické dokumentace, která obsahuje citlivé osobní údaje, je zřejmé, že
určení totožnosti těla má v určitých případech přednost před ochranou osobnosti.
Biologický materiál z těla zemřelých je obvykle zajišťován při soudní pitvě, avšak
v případech, kdy by podmínky pro nařízení pitvy dle § 115 tr. řádu nebyly dány
(nebylo by podezření, že smrt nastala v důsledku trestného činu), zákonné zmocnění
pro odběr biologického materiálu dle mého názoru chybí.
Pro úplnost výkladu je, byť nejde o úpravu obsaženou v ZoPČR, nezbytné
uvést, že právní úprava odběru biologického materiálu pro účely budoucí identifikace
je obsažena i v zákoně č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů
(dále jen „GIBS“). Odběru biologického materiálu se tak nevyhnou ani osoby, jejichž
trestní stíhání nepovede Policie České republiky. Ustanovení § 34 uvedeného zákona
totiž GIBS dává oprávnění odebírat biologický materiál osobám obviněným z úmyslného trestného činu a osobám, jimž pro takový čin bylo sděleno podezření.

5.3.3

Právní základ databáze DNA profilů
Žádné ustanovení ZoPČR neobsahuje výslovné zmocnění k vedení databáze

DNA profilů, což je často předmětem kritiky této databáze. S názory, které databázi
proto považují za zcela nelegální 132, se však nelze ztotožnit. Předně je otázkou,
k čemu by policii biologický materiál odebraný na základě oprávnění v § 65 ZoPČR
byl, pokud by tento materiál nemohla zpracovávat do podoby profilů DNA a ty ukládat v databázi. Bez té je totiž jakákoli budoucí identifikace, za jejímž účelem je dle
textu § 65 ZoPČR biologický materiál odebírán, nemožná. Je nepochybné, že zákonodárce vedení databáze DNA profilů na podkladě ustanovení § 65 ZoPČR předpokládal, jak vyplývá mj. z důvodové zprávy k tomuto zákonu133, kde se k ustanovením hlavy X. ZoPČR (upravující práci s informacemi) obecně uvádí, že přijetí
132 VOBOŘIL, J., FERFECKI, V.: DNA v policejní praxi - Analýza právní úpravy a praxe využívání
DNA v sektoru policie, Praha: Iuridicum Remedium, 2014, s. 25
133 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna V. volební období, 2008, Sněmovní tisk
č. 439, Vládní návrh zákona o Policii ČR,
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zákona odstraní „vadu úpravy de lege lata – nevztahuje se jen na osobní údaje zpracovávané v souvislosti s trestním řízením a pátráním po osobách a věcech, ale
zahrnuje obecně i údaje zpracovávané pro bezpečnostní účely“.Zmínit je třeba
i důvodovou zprávu k § 34 zákona o GIBS134, podle které „Generální inspekce nebude technicky vybavena pro analýzu biologických vzorků, ani nepovede související
evidence. Proto návrh zákona stanoví, že generální inspekce takto získané informace
předá policii“. Je tedy patrné, že zákonodárce jak v době přijímání ZoPČR, tak zákona o GIBS s vedením evidencí za účelem budoucí identifikace počítal.
K závěru, že ZoPČR vedení databáze DNA profilů umožňuje, pak konečně
lze dojít i systematickým výkladem celé X. hlavy ZoPČR. V této souvislosti je třeba
zdůraznit především ustanovení § 85 ZoPČR, které umožňuje při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů a zajišťování bezpečnosti
České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti zpracovávat, shromažďovat i sdružovat osobní údaje, přičemž podle § 86 ZoPČR je policie povinna ohlásit
Úřadu na ochranu osobních údajů zřízení každé evidence obsahující tyto osobní
údaje. Již zmiňované ustanovení § 85 také umožňuje policii zpracování i nepřesných
či neověřených osobních údajů, sdružování osobních údajů získaných k rozdílným
účelům a také zpracovávání osobních údajů i k jiným účelům, než pro který byly
shromážděny. Rovněž je možné shromažďovat osobní údaje otevřeně i utajeným
způsobem nebo pod záminkou jiného účelu anebo jiné činnosti. Názory o absenci
právního titulu pro vedení databáze považuji za mylnou až účelovou interpretaci
zákona.
Částečně za pravdu je však kritikům třeba dát, pokud jde o úpravu dalších
podmínek vedení databáze. Podle názoru ESLP135 „pokud zákon dává příslušnému
orgánu možnost uvážení, musí být vymezen rozsah uvážení“. Přesné vymezení, např.
pokud jde o lhůty uchování, však v ZoPČR chybí.
Dobou, po kterou je možno osobní údaje zpracovávat, se obecně zabývají
ustanovení § 82 a § 87 ZoPČR. Nestanoví však konkrétní lhůty zpracovávání. Podle
§ 82 ZoPČR je policie povinna každé tři roky prověřovat, zda jsou osobní údaje zpracovávané pro účely podle § 85 nadále potřebné pro plnění jejích úkolů. V této souvislosti je třeba zmínit i ustanovení § 82 odst. 2, které za účelem uvedeného prově134 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna VI. volební období, 2011, Sněmovní tisk
č. 410, Vládní návrh na vydání zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně
souvisejících zákonů
135 Rozsudek ESLP ze dne 25.3.1983 ve věci Silver a další proti Spojenému království, stížnosti
č. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, odstavec 88

115

řování ukládá OČTŘ, Ministerstvu spravedlnosti, Ústavnímu soudu a Kanceláři
prezidenta republiky informovat průběžně policii o svých pravomocných rozhodnutích, promlčení trestního stíhání, výkonu trestu nebo o rozhodnutích prezidenta
republiky týkajících se trestního řízení, trestů nebo udělené amnestie anebo milosti.
Toto ustanovení nelze vykládat jinak, než jako úmysl zákonodárce vyloučit další
zpracování osobních údajů osob, kterým shora uvedená rozhodnutí svědčí.
Ustanovení § 87 pak opět nekonkrétně stanoví, že policie uchovává osobní
údaje pro účely podle § 85 po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Pomine-li tento účel, osobní údaje zlikviduje. Z povinné likvidace však existují
výjimky obsažené v § 87 odst. 2 ZoPČR. Likvidovat osobní údaje tak nelze,
potřebuje-li je policie k plnění jiných svých úkolů, anebo se jedná o osobní údaje,
které jsou součástí spisového materiálu. Z toho pak plyne, že jsou-li DNA profily
obsaženy ve spisu, neměly by z ND DNA být vymazány před jeho skartováním.
Ačkoli se tato úprava může zdát velmi logická, účelná a jednoduchá, domnívám se,
že situaci spíše komplikuje a také nezohledňuje fakt, že automatizované zpracování
dat v evidenci umožňující opakované prohledávání a porovnávání představuje
mnohem větší zásah do soukromí osob než archivace určitého spisu, který lze vyhledat pouze cíleně.
Další výjimky, které plynou z ustanovení § 87 ZoPČR, se vztahují
k osobním údajům hledané či pohřešované osoby, pokud tato byla hledána či pohřešována opakovaně anebo lze opakované pohřešování očekávat. Poněkud nejasné je
ustanovení § 87 odst. 2 písm. b) bod 3, tj. že policie nezlikviduje osobní údaje hledané či pohřešované osoby, jsou-li její údaje zpracovávány při plnění úkolů policie
v souvislosti s trestnou činností. Není jasné, zda se má jednat o případy, kdy je
pohřešovaná osoba sama podezřelá, anebo jde o podezření ze spáchání trestného činu
na této osobě. Jsem přesvědčen, že právní úprava zpracovávání osobních údajů
pohřešovaných osob není zcela vyčerpávající, jak jsem již naznačil výše. Poslední
výjimkou bránící likvidaci osobních údajů je možné ohrožení subjektu údajů
v důsledku takové likvidace. V tom případě je však další zpracování osobních údajů
možné pouze pro účely, které likvidaci zabránily, což by dle mého názoru mělo vylučovat (další) zpracování profilu DNA v databázi.
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Nesdílím ani názor, že databáze DNA profilů je nelegální 136 s ohledem na
znění § 79 odst. 2 ZoPČR, které vylučuje systematické shromažďování údajů
o rasovém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo o sexuálním chování. Pokud by skutečnost, že
z DNA lze zjistit etnickou či rasovou příslušnost zůstavitele biologického materiálu,
měla bránit vedení databáze DNA profilů vůbec, šlo by o velmi extrémní názor, který
by šel zcela proti trendu ve všech evropských zemích. Osobně se neztotožňuji s tím,
že DNA profil lze bez dalšího považovat za údaj o rasovém původu, neboť takové
zjištění je (alespoň za současného stavu poznání) stále ještě třeba považovat za orientační či pravděpodobné (blíže viz kapitola 2.3.1 a 2.8), přičemž tak se ostatně
vyjádřil i ESLP137. I pokud by budoucí vývoj ukázal, že může jít o stanovení přesné,
jsem přesvědčen, že by to nevedlo ke zrušení databází DNA profilů, ale k přehodnocení citovaného ustanovení. Ostatně ani ESLP v této souvislosti databáze identifikačních DNA profilů neshledal nelegálními.
Jak je patrné, úprava evidencí osobních údajů pro účely identifikace je
v zákoně o policii velmi kusá. Možnost zakládání těchto evidencí lze dovodit až
interpretací, přičemž v zákoně chybí konkrétní lhůty pro uchovávání záznamů
a přesnější podmínky výmazu. Ty jsou stanoveny v interních nařízeních policie. To je
terčem opětovné kritiky, neboť podrobnější pravidla nejsou stanovena právním předpisem všeobecně závazným a veřejnosti snadno dostupným. Tato kritika je nepochybně důvodná, neboť v případě pravidel pro vedení evidencí DNA nejde o výlučně
interní záležitost policie, ale o otázku základních lidských práv.

5.3.4

Pravidla pro vedení databází DNA profilů
Podrobná pravidla, na základě kterých je ND DNA vedena, jsou obsažena

v Závazném pokynu policejního prezidenta (dále jen „ZPPP“) č. 250/2014, o identifikačních úkonech138 (dále jen „pokyn“), což je předmětem kritiky, jak bylo zmíněno.
Tento pokyn nahradil předchozí ZPPP o identifikačních úkonech č. 250/2013, před

136 VOBOŘIL, J., FERFECKI, V.: DNA v policejní praxi - Analýza právní úpravy a praxe využívání
DNA v sektoru policie, Praha: Iuridicum Remedium, 2014, s. 7–8
137 Viz citovaný rozsudek ESLP ve věci S. a Marper proti Spojenému království, bod 76: „DNA
profiles allows the authorities to assess the likely ethnic origin of the donor“
138 Právním podkladem pro vydávání ZPPP je zejména ustanovení § 6 odst. 3 ZoPČR, podle
kterého policejní prezidium řídí činnost policie; podle § 6 odst. 1 písm. a) stojí v čele policejního
prezidia policejní prezident. Jednou z forem řízení policie je tak právě vydávání interních aktů řízení,
mezi které patří i ZPPP.
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jehož přijetím byla pravidla pro vedení databáze DNA profilů upravena od svého
počátku ZPPP č. 88/2002.
Již z názvu pokynu je patrné, že nejde pouze o úpravu vedení ND DNA, ale
o celou problematiku identifikačních úkonů. Nejde však o úpravu jejich technického
provedení139, ale o postup při jejich vyžadování, při zpracování získaných údajů
a materiálů, při vedení evidencí a sbírek a likvidaci dat. Kromě profilů DNA se ZPPP
zabývá i dalšími identifikačními úkony, jmenovitě popisem osob, kriminalistickým
fotografováním osob a daktyloskopováním a také pravidly pro provozování informačních systémů využívaných při vedení uvedených evidencí.
Pokyn na poli identifikace osob obsahuje nejen řadu skutečně interních
záležitostí policie, které není třeba pro účely této práce podrobně analyzovat, ale
upravuje i otázky doby zpracování konkrétních osobních údajů a další záležitosti,
jejichž úprava by měla být veřejně dostupná a ve smyslu čl. 4 odst. 2 LZPS by měla
být řešena zákonem.
Pokyn vymezuje kategorie osob, které lze podrobit identifikačním úkonům.
Přitom směšuje právní tituly, na jejichž základě jsou identifikační úkony prováděny,
když jde jednak o případy vycházející z § 65 ZoPČR, ale i o případy odběru ve smyslu § 114 TŘ a další. V této souvislosti je třeba zmínit zřejmě největší právní problém
současné úpravy vedení databáze DNA. Pokyn totiž stanoví, které profily lze do
databáze vložit, přičemž mezi těmito profily jsou i profily osob toliko prověřovaných
v souvislosti s trestným činem (čl. 2 písm c, bod 1, čl. 52 odst. 1 písm. a, bod 1
pokynu). Na druhé straně profily osob, které jsou účastníky tzv. plošného screeningu,
se do databáze nevkládají. To je absurdní z pohledu právního postavení kategorie
osob „prověřovaný“ a „účastník plošného screeningu“, neboť toto postavení se vůbec
neliší, když právním titulem odběru je u obou ustanovení § 114 odst. 3 TŘ. Neexistuje tedy žádný důvod k rozdílnému přístupu ohledně porovnávání jejich DNA profilů s obsahem ND DNA. Pokyn však nerovný přístup zakotvuje, když profily prověřovaných porovnává s celou databází, zatímco profily účastníků plošného screeningu
porovnává pouze se stopami zajištěnými v konkrétní věci. Mnohem závažnější vadou
však je, že nic neopravňuje policii k vložení DNA profilu osoby prověřované do
databáze, neboť do databáze lze vkládat toliko profily osob uvedené v § 65 ZoPČR,
kde taková kategorie uvedena není.

139 To je upraveno zejména ZPPP 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie ČR
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Pokyn dále řeší způsob likvidace dat mj. z databáze DNA profilů. Mechanismus je relativně komplikovaný a není třeba jej blíže popisovat. Smyslem je na základě rozhodnutí o skončení jednotlivých trestních řízení zjistit, zda je důvod pro další
zpracování osobních údajů osoby, přičemž u těch, kterým svědčí některý z titulů uvedených v § 65 odst. 1 písm. a až c) ZoPČR, je automaticky nastavena lhůta
k uchování profilu do 100 let věku osoby (čl. 68 pokynu) 140. Pokud osoba zemře dříve, zlikviduje se její DNA profil po uplynutí tří let. Pokyn obsahuje i zvláštní
pravidla pro uchovávání profilů osob, které se před dovršením patnácti let věku
dopustily úmyslného činu jinak trestného. U těch je nastavena lhůta pro další prověřování potřebnosti zpracování jejich údajů na 21 let věku. Po dosažení této hranice se
přezkoumá, zda je dán důvod pro další zpracování, který by nastal po dosažení zletilosti, a údaje se buď uchovávají dále s ohledem na tento nový důvod, anebo se zničí.
Pro účely rozhodování o tom, zda je právní důvod pro další zpracování
osobních údajů v databázi, je přílohou pokynu tabulka rozhodnutí, která v trestním
řízení připadají do úvahy, k nimž je přiřazen způsob naložení s osobními údaji.
Zásadně jde buď o likvidaci údajů, anebo jejich ponechání, jen určitá mezitímní rozhodnutí jsou označena za nerozhodná, v takových případech jsou údaje dále zpracovávány do přijetí rozhodnutí, které umožní definitivní posouzení. Podrobný rozbor
jednotlivých položek přílohy by byl nadbytečný, omezím se však na konstatování, že
některé body jsou sporné. Na jedné straně totiž mohou někteří pachatelé, jejichž
DNA profil by v databázi uchován být měl, evidenci uniknout, na druhé straně může
docházet ke zpracovávání údajů osob, které by měly být z dalšího zpracovávání
vyřazeny. Z celkového počtu vyjmenovaných případů jde o skutečně marginální věc,
nicméně právní úprava takto citlivé oblasti by měla být přesná a nepochybná ve
všech směrech.
Pokyn dále obsahuje i relativně kazuistickou úpravu pro další případy zpracování DNA profilů. Zabývá se i nakládáním se vzorky biologického materiálu.
Je patrné, že pokyn vede k nejširšímu uchovávání osobních údajů těch osob,
jimž lze biologický materiál podle § 65 ZoPČR odebírat. Pokyn v zásadě vede
k tomu, že DNA profily osob odsouzených jednou pro úmyslný trestný čin jsou
uchovávány po dobu 100 let, aniž je jakkoli zohledněna závažnost činu, uložený
trest, další chování pachatele po činu atp. Pokyn jde přinejmenším ve zmíněné pasáži
o tzv. prověřovaných nad rámec zákonného zmocnění, což je stav zcela nepřípustný,
140 Předchozí úprava v ZPPP č. 250/2013 i v ZPPP č. 88/2002 stanovovala tuto lhůtu na 80 let.

119

který je na místě co nejdříve vyřešit. Řešení této problematiky je však třeba svěřit
obecně závaznému a obecně dostupnému právnímu předpisu, nikoli neveřejnému
internímu rozhodnutí policie.

5.3.5

K provádění tzv. dodatečných identifikačních úkonů
Závěrem výkladu o ustanoveních ZoPČR je třeba zmínit ještě několik

důležitých skutečností. Současná právní úprava ohledně odběru biologického materiálu za účelem budoucí identifikace vychází z právní úpravy dřívější. Ta byla po
novelách 60/2001 Sb. a 321/2006 Sb. obsažena v § 42e zák. č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Za zásadní lze považovat zejména novelizaci zákonem
č. 321/2006 Sb. Ta totiž do tehdejšího zákona o policii vložila oprávnění policie překonat odpor osoby vůči neinvazivnímu odběru biologického materiálu. Zároveň bylo
policii novelizovaným zněním § 42e zákona č. 283/1991 Sb. vloženo oprávnění
k odběru biologického materiálu za účelem budoucí identifikace od všech osob ve
výkonu trestu odnětí svobody pro spáchání úmyslného trestného činu.
S ohledem na nově zakotvené zákonné oprávnění rozhodl policejní prezident svým rozkazem č. 60/2007 ze dne 2. 5. 2007, o provedení dodatečných identifikačních úkonů. Na základě tohoto rozkazu měli policisté za úkol provést dodatečné
sejmutí daktyloskopických otisků a odběr biologických vzorků umožňujících získání
informace o genetickém vybavení osob ve věznicích a vazebních věznicích ČR, a to
v součinnosti s Kriminalistickým ústavem Praha a Generálním ředitelstvím Vězeňské
služby ČR. Odběry proběhly v měsících květen a červen 2007, celkem bylo odebráno
více než 16 000 bukálních stěrů. V několika případech byl odběr proveden po poučení, že v případě nevyhovění výzvě bude odpor překonán násilím, v jednotkách případů bylo k přímému fyzickému donucení přistoupeno.
Provedení této akce kritizoval mj. Veřejný ochránce práv 141, který označil
postup policie za nezákonný, neboť podle jeho názoru ustanovení § 42e zák.
č. 283/1991 Sb. ani po novele zákonem č. 321/2006 Sb. policii k plošnému odběru
biologického materiálu neopravňovalo. Proti postupu policie bylo rovněž podáno
několik žalob na náhradu škody v důsledku nesprávného úředního postupu.

141 Zpráva o šetření ve věci postupu Policie ČR při odběru biologických vzorků odsouzeným
a obviněným ze dne 29. 8. 2007 sp. zn. 3065/2007/VOP/VOBG, dostupné online
z http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Policie/DNA-ZZ.pdf (stav
k 20. 6. 2015)
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Jsem přesvědčen, že označení postupu policie za postup nezákonný není
plošně možné, a to při posouzení celé situace v náležitém kontextu a zejména při
zohlednění rozsudku ESLP ve věci Van der Velden142. Toto tvrzení v žádném případě
nevylučuje, že v jednotlivých případech mohly vyvstat takové okolnosti, které by
nezákonnost postupu v daném případě mohly způsobit. Plošné označení postupu
policie za nezákonné však odmítám.

5.4

Právní úprava v soukromoprávní oblasti
Ačkoli celá oblast občanského práva doznala v souvislosti s přijetím zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) značných změn, které se
nemálo dotkly i práva procesního, a to tam, kde se identifikační genetika široce
uplatňuje, k podstatné změně právní úpravy sledované oblasti nedošlo.
Na poli práva hmotného byla převzata úprava určení otcovství na základě
domněnek, které doznaly pouze formulačních změn. Pokud jde o popírání otcovství,
za zásadní lze označit zejména změnu trvání objektivní lhůty pro popření otcovství.
Ta je nově šestiletá (§ 785 odst. 1 věta první in fine) oproti dřívějším třem letům
(§ 57 odst. 1 věta druhá zák. č. 94/1963 Sb., o rodině) a stále běží od narození dítěte143. Subjektivní lhůta v trvání šesti měsíců od dne, kdy na straně popírajícího otce
vyvstaly pochybnosti o otcovství dítěte, zůstala nezměněna.
Současně s rekodifikací občanského práva hmotného vstoupil v účinnost
i nový zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“). Mezi
tato zvláštní řízení spadá dle § 2 písm. r) ZŘS i řízení o určení a popření rodičovství.
Vlastní úprava řízení o popření otcovství (mateřství) ve zvláštní části ZŘS není
stejně jako hmotněprávní úprava pro sledovanou oblast příliš významná. Zákon řeší
pouze úpravu řízení, nikoli způsob dokazování. Pro tyto obecné postupy se v souladu
s ustanovením § 1 odst. 2, odst. 3 ZŘS nadále užije OSŘ.
Stejně jako v řízení trestním si nelze dokazování za využití identifikační
genetiky představit bez součinnosti znalců. Znalecké dokazování v občanském
soudním řízení bylo novelizacemi v posledních letech velmi přiblíženo k úpravě
znaleckého dokazování v trestním řádu, úprava v OSŘ je pouze výrazně stručnější
a je obsažena toliko ve dvou ustanoveních.

142 Viz kapitola 3.3
143 Nepochybně byl vzat do úvahy i nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/09
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Podle § 127 odst. 1 OSŘ jsou i v občanském soudním řízení preferována
odborná vyjádření před znaleckými posudky. Ty mají být vyžadovány pouze ve složitějších věcech anebo v případě pochybností o správnosti podaného odborného vyjádření. Ustanovení § 127 odst. 2 a odst. 3 OSŘ řeší postup soudu v případě nejasného
či neúplného posudku. K nápravě má vést zejména vysvětlení, které se od znalce
vyžádá. Pokud to nepovede k výsledku, má být znalecký posudek přezkoumán jiným
znalcem. Ve výjimečných případech lze (obdobně jako to stanoví § 110 TŘ) požádat
vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na znaleckou činnost
o posudek či o revizi posudku jiného znalce.
Pravidla pro odběr biologického materiálu pro genetické vyšetření jsou
stanovena v § 127 odst. 4 OSŘ. Podle tohoto ustanovení může předseda senátu účastníkovi řízení, případně i někomu jinému, uložit, aby se dostavil ke znalci, předložil
mu potřebné předměty, podal mu nutná vysvětlení, podrobil se lékařskému vyšetření,
popřípadě zkoušce krve, anebo aby něco vykonal nebo snášel, jestliže to je k podání
znaleckého posudku třeba. Toto ustanovení je v nezměněné podobě součástí OSŘ od
jeho účinnosti (1. 4. 1964), v roce 2011 došlo pouze k jeho přesunutí z odstavce třetího do odstavce čtvrtého § 127.
Ačkoli text OSŘ na možnost neinvazivního odběru biologického materiálu
pro účely znaleckého zkoumání výslovně nereagoval, lze takový odběr dozajista
zahrnout pod povinnost snášet to, co je k podání znaleckého posudku třeba. Pokud
zákon umožňuje nařídit dokonce krevní zkoušku, argumentem a maiori ad minus lze
snadno dospět k závěru, že je možné nařízení bukálního stěru. Na tom se ostatně zcela bezproblémově shoduje praxe s judikaturou.
Na rozdíl od úpravy v TŘ případné donucení k tomuto úkonu ani okolnosti
jeho provedení OSŘ blíže neupravuje. K donucení osoby ke strpění odběru biologického materiálu tak lze využít zejména obecné instituty předvedení (i ke znalci)
podle § 52 OSŘ či pořádkové pokuty podle § 53 OSŘ144.
Tento postup aproboval i Ústavní soud145, který se zároveň vyjádřil
i k povaze řízení o určení otcovství, které je sice sporné, ale je ovládáno vyšetřovací
zásadou. Proto donucení k povinnosti podrobit se odběru biologického materiálu za
účelem vypracování znaleckého posudku nelze chápat jako nezákonný nátlak, který
144 Obecné soudy přitom vycházely z Rozsudku Nejvyššího soudu v Bratislavě č.j. 1 Cz 53/72,
podle kterého lze pořádkové pokuty užít i při hrubém ztěžování soudního řízení nesplněním
povinnosti potřebné k podání znaleckého posudku, byla-li tato povinnost uložena soudem dle § 127
odst. 3 (nyní odst. 4) OSŘ.
145 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 987/07
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by představoval pomoc žalobci nacházejícímu se v důkazní nouzi při prokazování
jeho tvrzení. Donucení k takovému odběru proto není porušením ústavně zakotveného principu rovnosti stran (čl. 37 odst. 3 LZPS) 146. Citovaná rozhodnutí Ústavního
soudu předcházela přijetí ZŘS, nicméně tento zákon na vyřčených závěrech nic
nemění.
Ústavní soud ve své rozhodovací praxi147 velmi přiléhavě připodobnil
povinnost podle § 127 OSŘ k obdobné povinnosti dané § 114 TŘ a přitom rozhodně
odmítl námitky stěžovatelky, která brojila proti zákonnosti odběru biologického
materiálu bukálním stěrem, který jí měla provést soudem ustanovená znalkyně.
Ústavní soud s ohledem na úpravu TŘ, která umožňuje provedení odběru i OČTŘ či
osobě samé, konstatoval, že „pro posouzení zákonnosti odběru vzorku je otázka
odbornosti znalce nerozhodná“.
Za správná lze považovat opakovaná tvrzení soudů všech stupňů, že pro
určení otcovství je rozhodné, zda byla prokázána zákonná domněnka otcovství, tedy
zda nařčený v rozhodné době sto šedesáti až tří set dnů před porodem (nyní vycházející z § 783 odst. 2 NOZ) souložil s matkou dítěte, pokud jeho otcovství nebrání
důležité okolnosti. To ostatně odpovídá i možnostem identifikační genetiky, která
otcovství dokáže s naprostou jistotou pouze vyvrátit, nikoli prokázat. Znalecký posudek je tak přes svou nespornou vypovídací hodnotu postaven do spíše podpůrné role
v procesu dokazování.
Protože určování původu může mít rozsáhlé majetkoprávní důsledky, našla
si identifikační genetika cestu i do řízení dědického. Na tomto poli Nejvyšší soud
řešil otázku přípustnosti odběru biologického materiálu zemřelému za účelem analýzy DNA k určení, zda je žalobkyně, jejíž „právní“ rodiče byli známi, biologickou
dcerou jiného muže (zůstavitele). Žalobkyně, která takto chtěla získat pozůstalost,
však narazila na odpor soudů, které nechtěly důkaz znaleckým posudkem připustit.
K otázce přípustnosti odběru biologického materiálu z mrtvoly se tak vyjadřoval až
nejvyšší soud148. Podle jeho názoru „test DNA vyhotovený na základě vzorku DNA
odebraného z těla zemřelého, aniž by k tomu dal souhlas před smrtí sám zemřelý,
nebo po jeho smrti osoby oprávněné k pietní ochraně osobnosti podle občanského
zákoníku, je nezákonně získaným důkazem, a jako takový je v řízení nepřípustný“.

146 Shodně též usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 994/07, IV. ÚS 1372/10 a další
147 Usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3165/09
148 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 30 Cdo 1982/2012
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Ustanovení § 127a OSŘ je obdobou ustanovení § 110a TŘ a zakotvuje
stejnou důkazní hodnotu znaleckého posudku předloženého účastníkem řízení, jakou
má znalecký posudek vyžádaný soudem. Pokud strana hodlá takový posudek předložit, je soud povinen znalci strany umožnit nahlédnout do spisu nebo mu jinak
umožnit seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého
posudku.
Stejně jako v úpravě trestního procesu ani v OSŘ není pojem seznámení se
s potřebnými informacemi blíže specifikován. Domnívám se však, že jazykovým
výkladem lze dospět k tomu, že povinnost soudu je toliko pasivní. Podle mě se tedy
nelze na základě tohoto ustanovení domáhat, aby soud uložil protistraně povinnost
podrobit se odběru biologického materiálu pro účely podání posudku znalcem strany.
Ostatně již bylo uvedeno, že řízení o určení rodičovství je ovládáno inkviziční zásadou a že v případech, kdy je podání znaleckého posudku pro rozhodnutí nezbytné,
soud musí sám posudek vyžádat a součinnost osob případně vynutit. Skutečností
však je, že judikatura k ustanovení § 127a OSŘ je velmi stručná a odpověď na shora
uvedenou nejasnost neobsahuje.
Je zřejmé, že přes stručnost právní úpravy si praxe v paternitních sporech
řešení našla. Osobně se však domnívám, že v OSŘ chybí ustanovení, které by umožňovalo přímou (fyzickou) vynutitelnost odběru biologického materiálu v případech,
kdy určení rodičovství není bez znaleckého posudku z odvětví genetiky možné.

5.5

Znalecká problematika
Je-li součástí dokazování identifikace metodami molekulární genetiky, děje

se tak zpravidla za účasti soudních znalců, jak je zřejmé z kapitol 5.2 a 5.4. Jejich
činnost reguluje až dosud zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (dále jen
ZZT). Koncepce právní úpravy, odpovídající době svého vzniku, byla sice
v posledních letech opakovaně (a naposledy149 poměrně významně) změněna, přesto
se domnívám, že právní úprava není ideální. Toho si je ostatně vědomo i Ministerstvo spravedlnosti, které i nadále deklaruje150 snahu o přípravu zcela nové právní
úpravy.

149 zákonem č. 444/2011 Sb.
150 Ministerstvo spravedlnosti ČR: Deset otázek k připravovanému zákonu o znalcích
a tlumočnících, dostupné online z: http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?
j=33&o=23&k=2375&d=336792, stav k 5. 1. 2015.
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ZZT obecně upravuje podmínky pro výkon znalecké činnosti. Kvalifikačním předpokladem pro výkon znalecké činnosti jsou dle § 4 ZZT potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má dotčený jako znalec (tlumočník) působit, především absolvování speciální výuky pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro
obor, v němž je taková výuka zavedena. Znaleckou činnost mohou vykonávat
i znalecké ústavy, přičemž citovaná poslední novela ZZT zrušila zcela nedůvodnou
preferenci ústavních znaleckých posudků151. Vcelku pozitivně lze hodnotit rozdělení
znaleckých ústavů do dvou kategorií, kdy vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné
výzkumné instituce, případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační
složky vykonávající vědeckovýzkumnou činnost v příslušném oboru jsou primárně
nadány k zpracování znaleckých posudků ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštního vědeckého posouzení (§ 21 odst. 3 ZZT). Přitom podle § 21 odst. 5
ZZT lze tyto ústavy (zapsané ve II. oddíle seznamu znaleckých ústavů) povolat
k podání znaleckého posudku jen v případech uvedených v § 21 odst. 3 ZZT152. Právě
tyto ústavy by tedy měly být oprávněny k případnému přezkumu posudků znalců či
ústavů (§ 110 odst. 1 in fine)153,154. Ani tato zákonná úprava však nemůže vést
k opuštění zásad volného hodnocení důkazů v každém soudním řízení. Domnívám
se, že toto ustanovení soudům či jiným orgánům dává spíše jen návod, jak by měly
postupovat při nejasnostech ve znaleckém posudku nebo rozporech mezi více
posudky navzájem.
Ustanovení § 11 ZZT zakazuje znalci podat posudek, pokud jeho poměr
k věci, k orgánům provádějícím řízení, k účastníkům nebo k jejich zástupcům zakládá pochybnost o jeho nepodjatosti. V této souvislosti je třeba zmínit skutečnost, že na
poli identifikační genetiky (i dalších kriminalistických identifikačních metod)
podávají znalecké posudky pro OČTR (a nejčastěji pro policii již ve fázi přípravného
151 Požadavek vyžadovat znalecké posudky především od znaleckých ústavů stejně nebyl v praxi
dodržován, ostatně se domnívám, že šlo o úpravu v posledních letech zcela nepoužitelnou pro rozpor
s ustanovením procesních předpisů o znaleckém dokazování (§ 105 a § 110 TŘ, § 127 odst. 3 OSŘ),
které bylo na místě považovat za lex specialis.
152 Zřejmě legislativně technickým nedopatřením je v § 21 odst. 5 odkaz na § 21 odst. 3 věta druhá,
ačkoli toto ustanovení zcela zjevně odkazuje na větu třetí odst. 3.
153 Dlužno ovšem dodat, že stav, kdy konkrétní ústav je ex lege nadán supervizní pravomocí nad
znalci jen z titulu toho, že je veřejnou vysokou školou či vědeckou institucí, je také předmětem
kritiky, které nelze nepřiznat jistou důvodnost (viz např.: KŘÍSTEK, L., Znalectví, Praha, 2012,
Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních učení,
konzultant Aleš Gerloch, s. 68 a násl.).
154 Osobně se domnívám, že omezení znalecké činnosti určitých institucí jen na přezkum činnosti
jiných znalců není dobré, neboť tyto instituce odtrhává od jisté rutiny, která je v mnoha oborech zcela
nezbytná.
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řízení) znalecké ústavy, které jsou zároveň útvary policie 155. Soudní praxe takové
posudky dlouhodobě akceptuje, tento postup však není přijímán zcela bezvýhradně156. Osobně se domnívám, že zejména v oborech natolik spjatých s policejní
činností, jako je identifikační genetika, tato skutečnost nepředstavuje zásadní
problém. Domnívám se, že situaci by neřešilo ani případné vyčlenění expertizních
pracovišť mimo strukturu policie, neboť ani to by nemohlo vyloučit úzkou spolupráci
znaleckého ústavu s OČTŘ, která je dobře srovnatelná s postavením a vztahem
k OČTŘ, jaký je např. u znalců v oboru soudní lékařství. Nadto i policejní znalecké
ústavy jsou vázány všemi povinnostmi vyplývajícími ze ZZT, tedy i povinností vykonávat svoji činnost řádně, a musí tak za všech okolností podat pravdivý znalecký
posudek. Na doplnění je však třeba uvést, že odlišná je situace v řízeních
občanskoprávních, kde byly znalecké posudky složek, které jsou k jedné ze stran
podřízené, odmítnuty157.
Podle důvodové zprávy158 k poslední novele ZZT bylo cílem novely
zajištění vyššího dohledu nad činností soudních znalců a dosažení vyšší spolehlivosti
výsledků jejich činnosti. To mělo usnadnit rozhodování v soudních sporech a vést ke
zkrácení trvání soudních sporů. Za tímto účelem byla novelou zavedena odpovědnost
znalců za přestupky a správní delikty (§ 25a až 25d ZZT).
Domnívám

se,

že

deklarovaný

smělý

cíl

spočívající

v dosažení

spolehlivějších posudků nebyl (a ani nemohl být) těmito ustanoveními zcela naplněn.
Pomineme-li neoprávněný výkon znalecké činnosti, porušení mlčenlivosti (nově
stanovené § 10a ZZT oproti předchozí obecné úpravě v rámci slibu znalce dle
§ 6 ZZT) či podání posudku vyloučeným (§ 11 ZZT) znalcem, postihují nově formulované správní delikty v uvedených ustanoveních ZZT obvykle zcela formální
nedostatky (absenci podpisu znalce či otisku jeho pečetě na posudku, chyby ve
vyúčtování či v evidenci ve znaleckém deníku). Je nasnadě, že tato pochybení nemají

155 Kriminalistický ústav Praha je samostatným útvarem policie s celorepublikovou působností,
Odbory kriminalistické techniky a expertiz jsou součástí jednotlivých krajských ředitelství (pouze ve
„starých“ krajích) – viz § 6 ZoPČR.
156 Kritiku tohoto postupu lze najít např. v TELEC, I., Právní postavení znalců a tlumočníků,
dostupné online z http://pravniradce.ihned.cz/c1-38730880-pravni-postaveni-znalcu-atlumocniku (stav k 6. 1. 2015)
157 Viz např.nález ÚS sp. zn. II. ÚS 35/03, Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo
2277/2000 a další
158 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna VI. volební období, 2011, Sněmovní tisk
č. 322, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění
pozdějších předpisů.
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na odbornou stránku (a tedy očekávané dosažení vyšší spolehlivosti) znaleckého
posudku žádný vliv.
Pouze přestupek (správní delikt) dle § 25a odst. 1 písm. a) ZZT (§ 25b odst.
1 písm. a) ZZT), který postihuje mj. výkon znalecké činnosti, který není řádný, by
mohl vést k postihu nekvalitních výsledků znalecké činnosti. Otevřenou otázkou
však stále zůstává způsob prokazování špatné kvality, když právní předpis nestanoví
žádné závazné postupy a standardy pro jednotlivé znalecké obory ani povinnost
uchovávat materiály umožňující zpětný přezkum výsledků. To je podle mého největší
slabinou, nikoli však právní úpravy, ale právní reality, jak ještě rozvedu níže.
Pro nejzávažnější úmyslná jednání při podání znaleckého posudku nadále
lze využít ustanovení § 346 odst. 1 (případně i odst. 3) tr. zákoníku159, které zakládá
trestní odpovědnost za podání nepravdivého, neúplného nebo hrubě zkresleného
znaleckého posudku. I zde je nezodpovězenou otázkou problém dokazování, zejména
pokud půjde o tvrzenou neúplnost nebo zkreslení posudku.
Kromě odpovědnosti správní a trestní zakotvil ZZT nově v § 25d ZZT
institut písemné výstrahy, který následuje po porušení právní povinnosti znalce, které
nezakládá správní ani trestní odpovědnost. Výstrahu udělí buď ministerstvo nebo
předseda krajského soudu. Udělení písemné výstrahy lze podle § 25b odst. 4 ZZT
v případném pozdějším řízení se znalcem považovat za přitěžující okolnost.
Zavedení odpovědnosti znalců lze jistě chápat jako krok správným směrem,
nicméně by nemělo být jediným krokem na poli znalecké legislativy. Osobně se
domnívám, že největší nedostatek současného řízení znalecké činnosti je odstranitelný i bez legislativních změn. Ustanovení § 16 ZZT již od počátku účinnosti tohoto
zákona počítá s existencí tzv. sborů pro znalecké otázky, které v oborech, jejichž
povaha to odůvodňuje, jmenuje ministr spravedlnosti z řad znalců v tomto oboru.
Tento institut však z nepochopitelných důvodů není vůbec využíván, ačkoli velmi
široké zmocňující ustanovení § 26 ZZT umožňuje ministerstvu vyhláškou působnost
sborů pro znalecké otázky upravit, stejně jako umožňuje stanovit podrobnosti
o výkonu znalecké činnosti. Domnívám se, že právě absence skutečně odborného
aparátu pro každý obor znalecké činnosti, jakož i absence alespoň minimálních standardů činnosti brání efektivnímu vymáhání odpovědnosti znalců za jejich práci.

159 Zákon č. 40/2009 Sb, trestní zákoník
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5.6

Státní občanství a pobyt cizinců
Nový zákon o státním občanství České republiky č. 186/2013 Sb., účinný od

1. 1. 2014 v § 7 odst. 2 zakotvuje povinnost doložit původ dítěte, ke kterému bylo
otcovství státního občana České republiky založeno souhlasným prohlášením rodičů,
znaleckým posudkem z oboru genetiky. Jedná se o děti matek, které nejsou státními
občankami ČR, pokud se na ně neuplatní mírnější režim § 7 odst. 1 zákona (ten se
vztahuje zejména na občanky států EU, ale i cizinky s trvalým pobytem, či bez státního občanství).
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky č. 326/1999 Sb. ve svém
§ 42b odst. 1 písm. b), odst. 3 požaduje jako povinnou přílohu žádosti o povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem soužití rodiny předložení dokladu potvrzujícího
příbuzenský vztah. Pro případy v témže ustanovení části věty za středníkem (jde-li
o žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití
rodiny s nositelem oprávnění ke sloučení rodiny, kterému byl udělen azyl podle
zvláštního právního předpisu) připouští příbuzenský vztah prokázat i jiným věrohodným způsobem, není-li předložení dokladu možné. Jiný věrohodný způsob zákon
nedefinuje. Obdobná je pak úprava § 70 odst. 2 písm. c) téhož zákona, kde jsou
stanoveny povinné přílohy žádosti cizince o trvalý pobyt.

5.7

Rozhodovací praxe soudů
K výkladu pravidel pro vedení databáze DNA profilů v zákoně o policii

i v interních aktech řízení Policie ČR, jakož i práv a povinností na poli vedení databáze DNA profilů vyplývajících ze ZOOÚ přispělo i několik soudních rozhodnutí
v civilním a správním soudnictví. Souhrnně je k nim však třeba uvést, že judikatura
je prozatím neustálená a množství sporů je i přes delší dobu od zahájení řízení dosud
nerozhodnutých. Shoda ostatně nepanuje ani v příslušnosti soudů, když některé spory
jsou řešeny v soudnictví správním jako ochrana před nezákonným zásahem,
pokynem či donucením dle § 82 SŘS, ve věci však opakovaně rozhodovaly i soudy
rozhodující ve věcech občanskoprávních. I mezi těmi se však vyskytly kompetenční
spory, když v některých případech byly žaloby v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) OSŘ
(ve znění účinném do 31. 12. 2013) řešeny krajskými soudy (respektive Městským
soudem v Praze s ohledem na sídlo žalované, tj. České republiky – Ministerstva vnitra), jindy však byl spor projednán i soudem okresním (respektive – s ohledem na síd128

lo žalované – Obvodním soudem pro Prahu 7) coby žaloba podle zákona č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem.
Z titulu práva na ochranu osobnosti založeného ustanoveními § 11 a § 13
občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., byl odběr a následná evidence DNA profilu
žalobce v ND DNA posuzován u Městského soudu v Praze v řízení pod sp. zn. 31 C
70/2012. Žalobce Jiří Pivoda160 takto brojil proti odběru bukálního stěru a jeho
následnému založení do ND DNA. Odběr mu byl proveden ve věznici v červnu 2007
v rámci již opakovaně zmiňovaných odběrů provedených u vězňů odsouzených pro
úmyslné trestné činy po účinnosti zákona č. 321/2006 Sb. Žalobce zejména namítá,
že vůbec neměl být takovému odběru podroben, neboť nebyl odsouzen pro trestný
čin proti životu či zdraví, ale trestný čin hospodářský, kde využití identifikační genetiky nelze předpokládat. Skutečností ovšem je, že jmenovaný byl pro hospodářskou
a majetkovou trestnou činnost se značnými škodami odsuzován či trestně stíhán opakovaně (některá řízení byla z důvodu bezúčelnosti zastavena, či odložena policejním
orgánem s ohledem na již uložený citelný trest a vztah souhrnnosti), a že i trestní
soud jej označil za recidivistu páchajícího zvlášť závažné trestné činy (veškerá jeho
odsouzení jsou z doby účinnosti trestního zákona č. 140/1961 Sb.).
Ve věci žaloby na ochranu osobnosti bylo Městským soudem v Praze rozhodnuto ve prospěch žalobce tak, že Česká republika – Ministerstvo vnitra je povinna zlikvidovat srovnávací vzorek DNA žalobce a odstranit profil DNA žalobce
z Národní databáze DNA do jednoho měsíce po právní moci rozsudku. K odvolání
žalované věc měl rozhodnou Vrchní soud, ten však dospěl k závěru, že ve věci od
počátku rozhodoval nepříslušný soud, věc má být řešena u obvodního soudu pro
Prahu 7 z titulu nesprávného úředního postupu161.
S rozhodnutími obou soudů se neztotožňuji. Přesto je třeba přiznat
důvodnost některým argumentům, které Městský soud v Praze v rozsudku užil. Zejména je třeba zdůraznit, že soud se jednoznačně kriticky vyjádřil k absenci zákonné
úpravy, což dokonce označil za „deficit zákonnosti“ a za nepřípustné vychýlení
rovnováhy ve prospěch jednoho společenského zájmu (zajištění bezpečnosti) na úkor
160 S ohledem na značnou medializaci případu a zveřejnění neanonymizovaného rozhodnutí soudu
na internetu (viz http://www.slidilove.cz/sites/default/files/rozsudek-dna-pivoda.pdf) uvádím
i jméno a příjmení žalobce.
161 Vlastní text rozhodnutí Vrchního soudu jsem k datu 31.1.2016 neměl k dispozici a vycházím
z novinových zpráv, např.: http://zpravy.idnes.cz/pivoda-bojuje-o-vymazani-dnad1x-/domaci.aspx?c=A160119_154429_domaci_pku
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zájmu jiného (zachování soukromí). Podle soudu „posouzení, do jaké míry je možné
omezit soukromí ve prospěch bezpečnosti, je nutno (nejde-li o výjimečnou ad hoc
situaci vyžadující si okamžité řešení) přenechat výhradně zákonodárcům, a nikoli
policejním důstojníkům“.
Za sporný ovšem považuji názor soudu, že uchovávání DNA profilů osob
odsouzených pro úmyslné trestné činy je „paušální a nerozlišující“162. Výrok pak
považuji za nesprávný a vycházející z interpretace ZoPČR, dle které zákon vedení
databáze DNA vůbec neumožňuje. K důvodům, pro které tuto interpretaci považuji
za mylnou, se blíže vyjadřuji v kapitole 5.3. Je také třeba konstatovat, že kritici
vedení ND DNA policií a v souladu s nimi i soud v této věci za relevantní judikaturu
považují zcela zásadně rozhodnutí ESLP ve věci S. a Marper proti Spojené království, avšak pomíjejí jiná rozhodnutí ESLP, např. v kapitole 3.3 citované rozhodnutí ve
věci Van der Velden proti Nizozemí. Za zcela zásadní vadu dosavadního řízení však
považuji (ne)příslušnost soudu občanskoprávního. Mám za to, že věc jednoznačně
spadá do správního soudnictví, a to do řízení dle § 82 SŘS.
Správní soudy však bez ohledu na uvedená rozhodnutí civilních soudů
citovaný případ Ing. Pivody již projednaly, byť nikoli v řízení dle § 82 SŘS. Rozhodnutím ÚOOÚ totiž (po šetření provedeném i z podnětu jmenovaného) za zpracování profilu DNA jmenovaného v ND DNA byla uložena Ministerstvu vnitra ČR
pokuta ve výši 35 000 Kč, protože ÚOOU konstatoval, že takový postup je v rozporu
s ustanovením § 9 ZOOU. Proti tomuto rozhodnutí podalo Ministerstvo vnitra
správní žalobu ve smyslu § 65 SŘS. Městský soud v Praze svým rozhodnutím č.j.
10 A 30/2010-67-91 ze dne 10. 9. 2013 žalobě vyhověl a rozhodnutí zrušil. V rozhodnutí soud mj. konstatoval, že „není opodstatněné zpochybňování samotného
důvodu zřízení Databáze, tzn. že zde absentuje výslovné zákonné zmocnění. Pakliže
podle shora uvedených ustanovení je policie oprávněna podle zákona odebírat genetické vzorky a pro účely budoucí identifikace uchovávat profil DNA, je tím nadána
a povinna vést evidenci, resp. informační systém, v němž jsou oprávněně získané
údaje zpracovávány..... Ani ze … stanoviska pléna Ústavního soudu, rozsudku Nejvyššího správního soudu neplyne, že by v základu zřízení ND DNA bylo zpochybňováno, ani tyto soudy nedospěly k závěru, že pro zřízení tohoto informačního systému absentuje výslovné zákonné zmocnění a postup policie jimi nebyl shledán v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy ani čl. 2 odst. 2 Listiny“. K otázce druhu trestné činnosti,
162 Citace z rozhodnutí ESLP z rozhodnutí ve věci S. a Marper proti Spojenému království

130

která by měla být zohledněna při zařazování profilů odsouzených do databáze soud
uvedl, že „skutečnost, že v případě trestných činů ohrožujících život a zdraví nebo
bezpečnost osob je zde relativně vyšší pravděpodobnost zanechání biologické stopy
na místě činu a tudíž je zpracování a uchování profilu DNA v databázi významné pro
ztotožnění pachatele budoucích trestných činů, neznamená, že u trestných činů hospodářské povahy … význam využívání biologických stop při odhalování těchto
trestných činů je marginální“.
Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí Nejvyšší správní soud svým rozsudkem sp. zn. 4 As 168/2013 ze dne 30. 4. 2014 zamítl. I když v tomto rozsudku na
jedné straně konstatoval, že „Nejvyšší správní soud se tedy za dané procesní situace
nemůže věcně vyjádřit k argumentaci ohledně samotné zákonnosti vedení Národní
databáze profilů DNA, protože to zcela vybočuje z rámce předmětu řízení,“ v dalším
textu výstižně poznamenal, že „Nejvyšší správní soud považuje za spravedlivé a přiměřené, aby stát disponoval evidencí, která by umožnila odhalovat pachatele
trestné činnosti mezi recidivisty“.
Jako žalobu na náhradu nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb.
obdobnou věc jiného žalobce posuzoval Obvodní soud pro Prahu 7 v řízení pod sp.
zn. 30 C 107/2009. Odlišnost ve skutkových okolnostech zde spočívá v tom, že
žalobce odběr bukálního stěru ve výkonu trestu odmítl a k odběru nakonec nedošlo.
Žalobce však i přesto věc chápal jako zásah do svých osobnostních práv a požadoval
náhradu nemajetkové újmy kompenzující jeho obavu z toho, že požadavek policie na
podrobení se odběru bude opakován. Dlužno dodat, že i v tomto případě bylo
žalováno na ochranu osobnosti, avšak Městský soud v Praze svoji příslušnost nespatřoval a usnesením Vrchního soudu byla věc přikázána Obvodnímu soudu pro
Prahu 7. Tento soud (v rozsudku mj. akademicky polemizující s otázkou své příslušnosti) nesprávný úřední postup ve věci shledal. Z důvodu promlčení nároku však
žalované neuložil povinnost k náhradě nemajetkové újmy. Řízení týkající se části
žaloby požadující rozhodnutí, aby se Česká republika zdržela neoprávněných zásahů
do osobnostních práv žalobce a nepožadovala po něm odběr vzorků DNA pro účely
Národní databáze DNA, soud zastavil s odkazem na § 7 OSŘ, tedy že jde o věc nepatřící do pravomoci soudů v občanskoprávním řízení, avšak nejde ani o věc správního
soudnictví.
V této části se spor dostal až k Nejvyššímu soudu, který svým rozhodnutím
30 Cdo 3279/2012 konstatoval dvě zásadní věci. Pokud bylo zasaženo do integrity
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žalobce bez opory v právním řádu ČR, zakládá takový úkon skutečně odpovědnost
státu podle zák. č. 82/1998 Sb. (v ostatním však NS potvrdil, že nárok je promlčen).
Dále NS konstatoval, že žalobcem uplatněný nárok na zdržení se dalších pokusů
o odběr

vzorku

DNA

opravdu

nelze

projednat

před

soudem

v řízení

občanskoprávním. Jde však o věc spadající do správního soudnictví, neboť vztah
žalobce a žalované je založen právními předpisy veřejného práva a čelit mu měl
žalobce žalobou dle § 82 SŘS.
Lze tedy vysledovat určité tendence, které se v judikatuře k danému tématu
prosazují. Především je (přes nelibost mnoha kritiků ND DNA) takřka najisto postaveno, že není třeba výslovné zákonné zmocnění pro vedení databáze DNA profilů,
neboť podkladem pro její vedení je stávající podoba ZoPČR. Zároveň je však terčem
setrvalé kritiky to, že vlastní pravidla pro vedení databáze DNA profilů nejsou stanovena obecně závazným právním předpisem, ale toliko vnitřním nařízením policie 163.
Dosud neustálená je judikatura ohledně příslušnosti soudů k projednávání žalob osob
s DNA profilem evidovaným v ND DNA, avšak výše uvedený právní názor Nejvyššího soudu o příslušnosti správních soudů k této otázce považuji za jediný dlouhodobě udržitelný a správný.

163 Pozn. autora: Situaci vůbec nezlepšuje skutečnost, že policie tato pravidla jen velmi neochotně
zveřejňuje, jak vyplývá z několika sporů vedených o vydání pokynu policejního prezidenta k této
databází žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, viz např.
http://paragraphos.pecina.cz/2015/01/policie-uvolnila-dalsi-informace-k.html , a další.
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6

Možnosti právní úpravy identifikační genetiky
v ČR de lege ferenda
Z výkladu v předchozí kapitole plyne, že právní úprava identifikační gene-

tiky v ČR není bezchybná a je na místě ji alespoň v některých oblastech změnit.
S ohledem na rozsah, který by si takový výklad vyžádal, pominu na tomto místě
úvahy o (beztak zamýšlené, či dokonce připravované) rekodifikaci trestního práva
procesního. Ostatně mám za to, že trestněprocesní úprava je na poli využívání identifikační genetiky relativně bezproblémová a že ustanovení, která se problematiky
dotýkají, lze v zásadě do nového kodexu převzít. Aplikace těchto procesních předpisů nečiní zásadní obtíže a případné otázky jsou průběžně řešeny judikaturou
obecných soudů i soudu ústavního.
Stejně tak pominu větší výklad o možnostech právní úpravy činnosti soudně
znalecké, neboť takový výklad by vyžadoval rozsah přinejmenším srovnatelný s touto prací164. Je nepochybné, že takřka padesát let stará zákonná úprava znalectví, přijímaná za diametrálně jiných společenských i ekonomických poměrů, neodpovídá zcela současným potřebám. Na druhé straně technické novely posledních let se pokusily
nejkřiklavější problémy odstranit a za situace, kdy nepanuje široká shoda ani na
potřebnosti (a tím méně na koncepci) nových předpisů procesních, není asi možné
zcela nový znalecký zákon v dohledné době očekávat. Za nejpalčivější problém
právní úpravy identifikační genetiky to však nepovažuji.
Přesto, bude-li to třeba, dotkne se následující text procesních předpisů
i právní úpravy znalecké činnosti a institutů existujících, či naopak chybějících.
Považuji za nezbytné, aby jakékoli legislativní činnosti předcházela
podrobná analýza stávajícího stavu a zejména identifikace problematických míst,
ostatně i proto je tato kapitola zařazena až na konec mé práce. Rozbor existujících
právních předpisů byl proveden v kapitole předchozí, a ačkoli tam již některé problematické okruhy byly zmíněny, je nezbytné je na tomto místě logicky seřadit a pokusit
se nalézt uspokojivé řešení. Výklad proto bude postupovat po ose začínající odběrem
biologického materiálu osoby přes další osud vzorku samého i identifikačního DNA
164 Hlubší rozbor znalecké činnosti a její právní regulace včetně úvah legislativních lze najít např.
v: KŘÍSTEK, L., Znalectví, Praha, 2012, Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Právnická fakulta,
Katedra teorie práva a právních učení, konzultant Aleš Gerloch
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profilu, který je ze vzorku získán, podmínkami vedení databází DNA a připojeno
bude i několik poznámek obecnějšího charakteru.

6.1

Odběry biologického materiálu
K odběrům biologického materiálu může docházet jednak na základě

jednotlivých ustanovení procesních předpisů, ale i při identifikaci podle zákona
o policii, ať už jde o identifikaci okamžitou (§ 63 ZoPČR), anebo budoucí (§ 65
ZoPČR). Důvody k odběru biologického materiálu tyto právní předpisy jasně
stanovují a v zásadě stanovují i způsob jeho provedení. Preferován je vždy neinvazivní způsob odběru a samotný odběr biologického materiálu tak větší právní
regulaci nevyžaduje. Pokud je provedení odběru předmětem sporu, není tak zpravidla
pro odběr samotný, ale s ohledem na účel, pro který byl odběr proveden.
Právně ne zcela jednoznačně vyřešené zůstávají dva okruhy problémů.
Prvním a závažnějším je odběr vzorku biologického materiálu z mrtvoly, byť praxe si
(alespoň prozatím) cestu nalezla. Přesto považuji za nutné, aby pro odběr biologického vzorku z mrtvoly existovalo výslovné zákonné zmocnění. Zcela logicky by mohlo
být zakotveno do § 68 ZoPČR, které se mj. identifikací mrtvol, částí lidského těla
a kosterních nálezů zabývá. Zároveň s tímto zákonným zmocněním by pak mělo být
omezeno další nakládání se získaným vzorkem i DNA profilem a stanovena
povinnost k jeho likvidaci po ztotožnění zůstavitele. Samozřejmostí by před likvidací
vzorku a profilu DNA získaného z mrtvoly mělo být i porovnávání získaného DNA
profilu s databází profilů z míst dosud neobjasněných trestných činů, neboť by to
v případě ztotožnění profilů fakticky vedlo k výmazu dalších dat z databáze DNA
profilů, která by jinak v databázi zcela nedůvodně zůstávala do vypršení obecné lhůty pro výmaz DNA profilů ze stop.
Do téhož ustanovení by pak mělo být zakotveno i oprávnění policie nakládat
s biologickým materiálem osob pohřešovaných a způsoby jeho získání za situace,
kdy pohřešování osoby nezakládá zároveň podezření z trestného činu.
Jinak považuji problematiku právní úpravy odběru vzorků za uspokojivě
vyřešenou a bezproblémově vykládanou a aplikovanou. Lze tedy shrnout, že drobné
nedostatky stávající legislativy je možné snadno řešit stručnou novelizací jediného
právního předpisu.
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6.2

Nakládání s odebraným biologickým materiálem
Další oblastí, kde je však nedostatečnost současné právní regulace výraz-

nější, je osud odebraného vzorku biologického materiálu (tedy vlastního předmětu
zkoumání molekulárně genetickými metodami, nikoli následné stanovení DNA profilu z tohoto vzorku). Je totiž skutečností, že jakýkoli biologický materiál, obsahující
(jadernou) DNA obsahuje několikanásobně větší množství (citlivých) informací
o jeho zůstaviteli než standardně používaný identifikační DNA profil. Ačkoli nepovažuji za možné jednoznačně říci, že jakýkoli biologický materiál je sám o sobě
zároveň osobním údajem, je nepochybné, že je jejich nositelem, a to v nejširším
slova smyslu. Proto je třeba problematice nakládání s odebranými vzorky věnovat
pozornost, které se tato oblast v legislativě prozatím nedočkala. Spoléhat se toliko na
obecná pravidla obsažená především v ZOOU a ZoPČR se jeví jako nepostačující.
Rozhodně nepostačující pak je úprava obsažená pouze v interním pokynu policie.
Proto je na místě konkrétní pravidla vtělit do zákona.
Pro další výklad bude třeba rozlišovat, zda je biologický materiál odebrán
pro účely identifikace osoby na základě ZoPČR, anebo zda jde o odběr v rámci
řešení konkrétního případu na základě příslušného ustanovení procesního předpisu
(TŘ či OSŘ). Ve druhém zmíněném případu (zejména v rámci řízení trestního) je
ještě třeba rozlišovat, zda jde o biologický materiál neznámého (stopa) či známého
původu (srovnávací materiál).

6.2.1

Vzorky odebrané dle zákona o policii
Biologický materiál odebraný pro potřeby okamžité identifikace osoby (§ 63

ZoPČR) by, nevyjde-li po ztotožnění osoby najevo jiný právní důvod pro jeho
uchování, měl být zlikvidován ihned po ztotožnění osoby, neboť tím bylo dosaženo
účelu, pro který byl zajištěn.
Otázkou k diskusi je, jak naložit s biologickým materiálem osoby, kterou se
ztotožnit jinak (hodnověrně) nepodaří. Půjde-li o občany ČR, půjde zřejmě
o problém zcela marginální, který dle mého názoru nevyžaduje zvláštní zákonné
řešení – uplatní se obecná a již nyní platná pravidla (zejména § 82 ZoPČR) interpretovaná hledisky přiměřenosti. Otázkou, která stojí mimo rámec této práce, může být
nakládání s biologickým materiálem případně neztotožněných cizinců, přičemž
naléhavost této otázky je akcentována událostmi posledního roku souvisejícími
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s masovou migrací do evropských zemí. Protože se mezi příchozími osobami mohou
vyskytovat i osoby, které nedisponují žádnými doklady totožnosti, jejichž totožnost
nebude možné ověřit ani spoluprací s příslušným státem původu (který nemusí být
vůbec zjištěn), je odběr biologického materiálu teoreticky (dle § 63 odst. 4 ZoPČR)
přípustný. Jsem ale přesvědčen, že tato problematika (ohledně jejíhož řešení neexistuje ani jednotný politický názor) patří spíše do zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky. Přitom je třeba vědět, že ten aktuálně umožňuje
(§ 103 písm. k) za účelem zjištění totožnosti toliko daktyloskopování cizinců a pořizování jejich obrazových záznamů. Diskuse o možnostech změny stávajícího stavu
by vydala na samostatnou práci.
Biologický materiál odebraný na základě ustanovení § 65 ZoPČR pro účely
budoucí identifikace by měl být zlikvidován bezprostředně po stanovení identifikačního DNA profilu vhodného (kvalitativně) k zařazení do databáze DNA, případně
v pevně stanovené (krátké) lhůtě poté. Ani v tomto případě totiž neexistuje další
právní důvod pro jeho další uchovávání. V případě, kdy by snad na základě DNA
profilu vloženého do databáze DNA coby profilu konkrétní osoby (splňující kritéria
§ 65 ZoPČR) vyvstala v budoucnu pochybnost (např. by dotčená osoba byla na
základě shody uloženého DNA profilu ztotožněna se stopou z místa neobjasněného
činu a přitom by vznikla oprávněná pochybnost o tom, že stopu mohla dotyčná osoba
zanechat), bylo by snazší přistoupit k opětovnému odběru biologického materiálu
dotčené osobě, než za tímto ryze hypotetickým účelem dlouhodobě uchovávat biologický materiál.
Ačkoli uvedená problematika absence právní úpravy nakládání s odebranými vzorky se jeví jako celkem podstatná, je opět velmi snadno řešitelná dílčí novelizací ZoPČR. Pokud by došlo k novelizaci ustanovení § 63 a § 65 ZoPČR, považuji
za vhodné výslovně umožnit (analogicky k úpravě obsažené v § 114 TŘ) provedení
neinvazivního odběr biologického materiálu dotčené osobě samotné (samozřejmě
pod dozorem policisty).

6.2.2

Vzorky odebrané pro soudní řízení

6.2.2.1 Vzorky odebrané konkrétním osobám
Vzorky odebrané konkrétní (známé) osobě (§ 114 TŘ, § 127 odst. 4 OSŘ)
by měly být zničeny poté, kdy je z nich stanoven identifikační DNA profil (včetně
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případných zpřesňujících stanovení, např. vyšetření polymorfismů lokalizovaných na
Y chromozomu či vyšetření mitochondriální DNA na základě konkrétních okolností
případu). Mezi úpravou trestního řádu a OSŘ lze spatřovat odlišnost v procesu získání vzorku biologického materiálu. V rámci trestního řízení může vzorek zajistit dle
§ 114 odst. 2 TŘ sám OČTŘ, zatímco dle § 127 odst. 4 OSŘ provádí odběr přímo
znalec. Odebrat OČTŘ toto oprávnění ve prospěch znalců nepovažuji za praktické.
Za účelem maximální jednoduchosti a jednotnosti právní úpravy se ovšem nabízí
řešení stanovit pravidla pro nakládání se vzorky právě pro znalecká pracoviště a pro
OČTŘ zakotvit povinnost zaslat vzorek biologického materiálu v přiměřené lhůtě
znaleckému pracovišti oprávněnému k provedení analýzy.
Pokud jde o vlastní stanovení povinnosti k likvidaci vzorků biologického
materiálu, mělo by proběhnout po diskusi s odborníky z řad genetiků. Nabízí se totiž
možnost uložit povinnost ke zničení vzorku buď neodkladně po analýze, anebo po
přesně stanovené – přiměřeně krátké – lhůtě. Definitivní řešení by mělo být zvoleno
v souladu s reálnými potřebami praxe a zkušenostmi genetiků samotných. Případné
rozhodnutí legislativců bez opory ve znalosti příslušných postupů by mohlo vést
k problémům a případně si vynutit opakované odběry biologického materiálu téže
osobě. To lze dozajista považovat za stav nežádoucí a do práv dotčených zasahující
silněji než uchování jejich biologického materiálu po přesně stanovenou dobu. Navrhované legislativní úpravy lze provést dílčí novelizací trestního řádu. Pokud jde
o stanovení povinnosti znalcům, lze využít stávající zákonné zmocnění § 26 ZZT. Na
jeho základě může již nyní Ministerstvo spravedlnosti ČR vydat prováděcí předpis,
kterým se mj. stanoví i podrobnosti o výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. Považuji za nejvýše žádoucí, aby toto ustanovení bylo naplněno vydáním závazných standardů pro výkon znalecké činnosti pro znalce z odvětví genetika (v oboru kriminalistika, případně i zdravotnictví165).
Právní úprava pomocí prováděcího předpisu se jako vhodná jeví též proto,
že může pružněji reagovat na případné praktické problémy a nové poznatky. Samozřejmostí pak je důsledný dohled na plnění znalcům uložených povinností při nakládání se vzorky ze strany UOOU či jiného orgánu pověřeného dozorem nad výkonem
znalecké činnosti.
165 Podle vyhlášky č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon
znalecké činnosti, je odvětví genetika zařazena toliko v základním oboru zdravotnictví. S ohledem na
skutečnost, že právní úprava identifikační (forenzní) genetiky týká v nemalé míře činnosti znaleckých
ústavů Policie ČR, zapsaných v seznamu znalců právě pro obor kriminalistika, kam by dle mého
názoru měla identifikační genetika spadat, užil jsem tuto formulaci.
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6.2.2.2 Vzorky neznámého původu (stopy)
Vzorky neznámého původu (stopy) jsou zpravidla zajišťovány v řízení trestním. Právním titulem k jejich zajištění je zpravidla ohledání ve smyslu § 113 TŘ.
Bývají zajišťovány bez vědomí a souhlasu svého zůstavitele, ale to není právně
relevantní, neboť v tomto případě převažuje zájem na objasnění trestného činu (kriminalisticky relevantní události). V řízení občanskoprávním si teoreticky lze představit jejich obdobu např. v případě zajištění biologického materiálu z předmětů
patřících určité osobě, např. je-li z otcovství nařčena osoba, která není z nějakého
důvodu soudu (znalci) k dispozici, ale jejíž genetický profil je třeba zjistit. Na rozdíl
od případů odběrů srovnávacích vzorků konkrétním osobám se kritici u těchto vzorků nestaví proti jejich uchovávání, ale spíše proti neuchování. Jinými slovy jde
v daném případě o to, zda je třeba (a zda je to vůbec možné) zajištěné stopy či biologický materiál z nich zajištěný uchovávat pro případný přezkum podaného znaleckého posudku.
Problém by opět měl být řešen primárně genetiky samotnými, neboť stanovení jakékoli právní povinnosti bez potřebných znalostí a zkušeností s analýzou vzorků, které se ve forenzní praxi typicky vyskytují, by mohlo spíše než k získání lepších
či průkaznějších výsledků vést k pravému opaku.
Povinnost k rozdělení vzorku, jak je stanovena např. ve slovenském ZoDNA
není zdaleka bezproblémová. Aniž bych myšlenku uchování alespoň části biologického materiálu ze stop naprosto zavrhoval (ostatně i slovenský ZoDNA stanoví
povinnost k rozdělení stopy jen tehdy, pokud je to možné), domnívám se, že věrohodnost podaného genetického posudku by neměla být primárně řešena snahou
o dvojí testování téhož. Ostatně mám za to, že v tomto lze genetické testování přirovnat velmi dobře např. k provedení pitvy ve smyslu § 115 TŘ, po které bývá mrtvola zpravidla pohřbena (v dnešní době typicky žehem), čímž je opětovná pitva
vyloučena. Kritici tohoto srovnání mohou namítnout, že při pitvě je povinnost (nikoli
však zákonná) zajišťování určitých preparátů v takovém množství, které v případě
potřeby může vést k opětovnému testování odebrané tkáně. I zde však platí, že případná následná znalecká zkoumání (např. pro účely podání znaleckého posudku na
základě ustanovení § 110a TŘ) jsou do jisté míry odkázána na postup pitvajících
lékařů.
Věrohodnost znaleckého posudku by primárně měla vycházet z obecné
důvěryhodnosti znaleckého pracoviště, které posudek podalo. Jako dlouhodobě
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nejakceptovanější se v tomto světle jeví požadavek, aby znalecké posudky v odvětví
identifikační genetiky podávaly toliko pracoviště disponující příslušnými osvědčeními o pravidelné akreditaci166. Rovněž tato povinnost by mohla být zakotvena ve standardech pro znaleckou činnost, které lze přijmout bez nutnosti změny legislativy, jak
bylo vysvětleno výše. V takových standardech pak mohou být uloženy i jiné
povinnosti pro znalecká pracoviště, včetně případné povinnosti uchovávání některého typu materiálu k dalšímu testování. Jde ovšem o oblast natolik specifickou
a složitou, že její řešení formou zákona není možné ani účelné.
Protože se vyskytují případy, kdy část zajištěných biologických stop není
podrobena (ihned) znaleckému zkoumání, nabízí se možnost vložit do ustanovení
§ 113 TŘ obecnou povinnost OČTŘ zajištěné stopy, které nejsou podrobeny
znaleckému zkoumání, uchovávat do doby skartace trestního spisu. Tímto ustanovením by však nemělo být dotčeno ustanovení § 80 odst. 1 TŘ. Povinnost k uchování
takových stop by pak nejčastěji připadla policejnímu orgánu, který by za správnost
uchovávání takového materiálu odpovídal dle obecných předpisů167.
Všechny případné nedostatky současné právní úpravy jsou opět snadno řešitelné „technickou“ novelizací stávajících právních předpisů a též důsledným využívám institutů již existujících.

6.3

Právní úprava databáze identifikačních DNA profilů
Již v kapitole 5.3 byly nastíněny nedostatky právní úpravy vedení databáze

DNA profilů. Ačkoli není nezbytné přijímat další zákonné zmocnění pro vedení databáze DNA profilů (ani pro jiné kriminalistické sbírky a evidence, např. evidenci daktyloskopických otisků), pro odstranění pochybností se nabízí i včlenění takového
ustanovení do ZoPČR, které by výslovně vedení kriminalistických databází umožnilo.
S ohledem na skutečnost, že mnohé státy omezují možnost uchovávání
DNA profilů jen ve vztahu k pachatelům trestných činů určité závažnosti, lze vést
166 Udělení akreditace (lze přeložit jako ověření důvěryhodnosti) a její pravidelné „obhájení“ před
akreditační autoritou sice nemůže chybu v jednotlivém případě nikdy zcela vyloučit, avšak mělo by
vést k minimalizaci možností chybu udělat, k maximalizaci možností tuto chybu včas odhalit a tím
garantovat věrohodnost výsledků podávaných konkrétním pracovištěm obecně. Hrozba ztráty
akreditace by zároveň působila motivačně pro přijetí a udržení takových standardů práce, které
důvěryhodnost výsledku zaručí.
167 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
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diskusi o tom, zda není na místě obdobné omezení zakotvit i do českého právního
řádu. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že i ve státech, kde takové omezení
obvykle stanovené minimální hranicí trestní sazby existuje, jde obvykle o trestní
sazbu výrazně nižší, než jaká v českém trestním právu dělí přečiny a zločiny. Muselo
by tedy dojít k vymezení pomocí přesně vymezené trestní sazby (např. trestní sazba
nepřesahující 1 rok odnětí svobody). I v rámci takto vymezených trestných činů by
ještě bylo třeba vymezení negativní, nemělo by tedy jít o omezení paušální. Mezi
trestnými činy s takto nízkou trestní sazbou jsou totiž obsaženy i takové trestné činy,
jejichž pachatelé by dle mého názoru DNA profil v policejní databázi mít měli (např.
šíření pornografie dle § 191 odst. 1 tr. zákoníku, základní skutkové podstaty
u trestných činů narušujících občanské soužití dle § 352 až 354 tr. zákoníku atp.).
Osobně jsem spíše proti přijímání takového omezení a mám za to, že lepší ochranu
dotčeným osobám, které by do databáze byly zařazeny pouze pro spáchání relativně
nezávažného trestného činu, zaručí přesná úprava doby zpracování profilu, která
zaručí včasnou likvidaci údajů v případě, že šlo o zcela ojedinělý exces v životě
dotčeného.
Nejzásadnějším nedostatkem současné právní úpravy vedení databáze identifikačních DNA profilů je tedy nepochybně absence obecně závazného (a pro občany bez problémů dostupného) právního předpisu upravujícího lhůty uchování jednotlivých profilů a přesné podmínky výmazu. Obecná ustanovení ZoPČR o přiměřenosti, o povinnosti přezkoumávat potřebnost dalšího zpracovávání osobních údajů
dle § 82 ZoPČR, a ani ustanovení § 65 odst. 5 ZoPČR, podle kterého policie údaje
získané pro účely budoucí identifikace zlikviduje, jakmile nejsou pro tyto účely
nezbytné, nelze z hlediska požadavků na určitost právní úpravy považovat za dostatečná. Aby byla právní úprava vedení databáze jednotná, nabízí se jako řešení opět
dílčí novelizace ZoPČR. Do toho by měla být včleněna nová ustanovení, která by
absentující pravidla stanovila. Pro vlastní provedení tohoto ustanovení a upřesnění
podrobností, které není vhodné upravovat zákonem, by pak mohl být přijat prováděcí
právní předpis (řešení pomocí interního aktu řízení policie nepovažuji za právně
možné).
Nové ustanovení by mělo výslovně stanovit, že DNA profil obviněného (ve
smyslu § 65 odst. 1 písm. a) ZoPČR), nebude-li existovat jiný důvod pro jeho další
zpracování v databázi, musí být zlikvidován bezprostředně poté, kdy je trestní stíhání
osoby pravomocně zastaveno z důvodů uvedených v § 172 odst. 1 písm. a) až c)
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a písm. f) TŘ a kdy uplyne lhůta pro zrušení takového rozhodnutí dle § 174a odst.
1 TŘ.
Poněkud komplikovanějším se jeví výmaz profilu z databáze v případě
zastavení trestního stíhání z důvodu nepřípustnosti (§ 172 odst. 1 písm. d TŘ), kde by
podle mého názoru měla panovat určitá diference. Jsem přesvědčen, že by nemělo
docházet k výmazům profilů pachatelů, jimž svědčí důvod nepřípustnosti dle § 11
odst. 1 písm. k), odst. 2 TŘ za předpokladu, že rozhodnutí, které zakládá důvod
nepřípustnosti trestního stíhání by znamenalo právní důvod k uchování profilu
v databázi (tj. šlo by o rozhodnutí o vině či uložení ochranného opatření).
U podezřelých (§ 179b odst. 3 TŘ, § 65 odst. 1 písm. a) in fine ZoPČR) by
pak výmaz měl být proveden ve všech případech, kdy nedojde k podání návrhu na
potrestání, ledaže dojde k odložení věci z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání dle
§ 11 odst. 1 písm. k), odst. 2 TŘ, jak je rozvedeno výše, anebo podmíněnému
odložení návrhu na potrestání podle § 179g odst. 1 TŘ. V tomto případě by k výmazu
mělo docházet až poté, kdy nastane důvod nepřípustnosti trestního stíhání dle § 11a
TŘ rozhodnutím o osvědčení či fikcí osvědčení a to buď bezprostředně poté, anebo
v přiměřené lhůtě. Obdobně by mělo být postupováno v případě podmíněného zastavení trestního stíhání dle § 307 TŘ. V případě narovnání ve smyslu § 309 TŘ by
mělo dojít k výmazu po právní moci rozhodnutí.
DNA profil obviněného by dále měl být zlikvidován bezprostředně poté,
kdy je obžalovaný obžaloby pravomocně zproštěn dle § 226 písm. a) až c) a písm. e)
TŘ. Analogicky k prodloužení lhůty pro výmaz s ohledem na oprávnění nejvyššího
státního zástupce dle § 174a TŘ lze uvažovat o odložení povinnosti vymazat DNA
profil z databáze na dobu bezprostředně po uplynutí lhůty stanovené v § 265e odst. 1
TŘ pro podání dovolání v neprospěch obviněného. Podání takového dovolání by
mohlo mít pro výmaz profilu z databáze odkladný účinek.
V ostatních případech, tedy v případech obviněných, již byli uznáni vinnými
úmyslným trestným činem, případně jim bylo uloženo ochranné opatření, by k výmazu profilu mělo docházet po uplynutí stanovené doby, pokud by v jejím průběhu
nevyvstal další důvod k evidenci profilu v databázi ve smyslu § 65 ZoPČR. Jsem
přesvědčen, že jednotná lhůta zpracovávání osobních údajů do 100 let věku osob
neobstojí z hlediska požadavku přiměřenosti, proto jsem zastáncem odstupňování
doby uchování profilu dle závažnosti spáchaného činu, který k zařazení profilu osoby
do databáze vedl. Lhůty pro zpracování profilů by se pak mohly rovnat např. trojná141

sobku promlčecí doby dle trestního zákoníku. Násobek promlčecí doby je nezbytný
s ohledem na skutečnost, že je třeba počítat s výkonem uloženého trestu, a to případně i se zpožděním, např. v důsledku přeměny původně odloženého trestu apod.
Jsem přesvědčen, že obdobné odstupňování by nejen plně odpovídalo požadavku přiměřenosti na straně jedné, ale i by poskytovalo dostatečnou ochranu společnosti na
straně druhé. Uvedené řešení by rovněž efektivně vedlo k průběžnému vyřazování
osob, které od páchání trestné činnosti upustily, zatímco recidivisté by byli nadále
evidování a doba zpracování jejich DNA profilu by byla odvislá (zpravidla) od
posledního spáchaného trestného činu.
Samozřejmostí je zákonné zakotvení povinného výmazu v přesně stanovené
a přiměřené lhůtě po smrti osoby, jejíž profil v databázi je.

6.4

K provádění identifikačních úkonů
Z rozboru právních úprav v některých evropských zemích, jak byl pro

vybrané státy podán podrobně v kapitole 4., vyplývá, že v některých státech je využívání metod identifikační genetiky podmíněno souhlasem či příkazem soudu. Nejde
však o pravidlo a Česká republika svým pojetím provádění úkonů trestního řízení,
kdy souhlas soudu je vyžadován jen pro nejzávažnější zásahy do základních práv
a svobod168, rozhodně nevybočuje z běžných standardů trestního práva procesního
demokratických států. Protože neexistuje žádný ústavněprávní požadavek na rozhodnutí soudu pro úkony trestního řízení, které lze považovat v zásadě za rutinní,
považuji obdobná omezení za zbytečná a do českého trestního procesu nenáležející169.

168 Kromě rozhodování o vazbě, vydání příkazu k domovní prohlídce a příkazu k zatčení, kde
rozhodnutí nezávislého soudu je požadavkem ústavněprávním, jde o prohlídku jiných prostor
a pozemků, otevření či záměnu zásilky, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, zajištění tzv.
provozních a lokalizačních údajů telefonické či internetové komunikace, povolení sledování
duševního stavu obviněného ve zdravotním ústavu, sledování, jímž je zasahováno do nedotknutelnosti
obydlí, listovního tajemství anebo zjišťován obsah jiných písemností uchovávaných v soukromí,
nasazení agenta.
169 Blíže k této problematice, kterou autor charakterizoval mj. slovy „fascinace modelem soudní
kontroly nad přípravným řízením“ viz MUSIL, J., Několik otazníků nad judikaturou Ústavního soudu
ČR v době postmoderny (na příkladu prohlídky jiných prostor a pozemků), Kriminalistika, 2011, roč.
XXXXIV, č. 1, s. 3–25
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6.5

K možnosti přijetí zvláštního zákona o DNA

6.5.1

Obecně ke zvláštnímu zákonu
Mnozí kritici stávající legislativy vztahující se k identifikační genetice volají

po zvláštním „zákonu o DNA“. Toto řešení dlouhodobě nepovažuji za šťastné
a dosavadní legislativní pokusy mé přesvědčení utvrzují. Předně není vůbec jasné,
proč by měl být zvláštní zákon pro tuto oblast přijímán. Jak je patrné z předchozího
výkladu, nejedná se o materii jednolitou. Problematika právní regulace otázek souvisejících s využíváním identifikační genetiky zasahuje především do práva procesního, policejního, ale i do oblasti regulace znalecké činnosti. Dotýká se přirozeně
i obecnějších právních předpisů, zejména ZOOU. Zvláštní zákon o DNA by tedy
předně musel vyřešit vztah jednotlivých právních předpisů mezi sebou, aby jeho přijetí nevedlo k interpretačním zmatkům a situaci spíše nezhoršilo. Přesto by zůstala
nezodpovězenou otázka, proč si zrovna oblast identifikační genetiky „vysloužila“
zvláštní zákon, a to v době, kdy probíhají (více či méně intenzivní) práce na rekodifikaci trestního procesu a přípravě nového zákona o znalcích. Domnívám se tedy,
že není důvod za této situace přijímat zvláštní zákon, ale důsledně využívat již existující právní instituty a problematická místa vyřešit v nově připravovaných kodexech
s obecnou platností.

6.5.2

Stručně k návrhu „zákona o DNA“ v legislativním procesu
Závěrem je třeba zmínit návrh skupiny poslanců na vydání „zákona

o ochraně práv osob při nakládání s genetickými vzorky a profily v souvislosti
s prováděním forenzní analýzy DNA (zákon o DNA)“170, který je v současné době
v legislativním procesu. Návrh byl prozatím projednán vládou, která na své schůzi
dne 20. 11 .2015 vyjádřila se zákonem nesouhlas. Stanovisko vlády prezentované
v usnesení č. 932/2015171 lze považovat za přesvědčivě odůvodněné a pro značný
rozsah jej nebudu blíže citovat. K projednávání návrhu v poslanecké sněmovně
dosud nedošlo.
Naprosto sdílím nesouhlasné stanovisko vlády k předmětnému návrhu.
Návrh podle mého názoru trpí snad všemi představitelnými nedostatky, které byly
170 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, VII volební období, tisk č. 635
171 Dostupné online z https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORNA3XA2PVL (stav k 28. 1. 2016)
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naznačeny výše. Předně je to absence přesvědčivého odůvodnění potřebnosti přijetí
zvláštní právní úpravy. Návrh v této oblasti pouze vychází z opakovaně zmiňované
údajné absence právního titulu k vedení databáze DNA profilů, což je názor, se kterým se neztotožňuji. Návrh rovněž vůbec neřeší vazby na jiné právní předpisy,
obecně nízká je i legislativně technická úroveň návrhu. Za mylný lze označit i předpoklad předkladatelů, že by si přijetí navrhovaného zákona nevyžádalo žádné náklady a nepředstavovalo by zátěž pro státní rozpočet, když zejména Policii České republiky by zákon v případě přijetí uložil povinnost uschovávat vzorky biologického
materiálu v nebývalém rozsahu. Bližší rozbor jednotlivých ustanovení navrhovaného
zákona na tomto místě by byl nadbytečný 172, když by šlo převážně o opakovaní myšlenek, vyjádřených v jiné podobě v této práci.

172 Ke konkrétním ustanovením návrhu zákona a jeho nedostatkům jsem se vyjádřil v článku
Několik poznámek k návrhu „zákona o DNA“, který byl v okamžiku dokončení této práce v recenzním
řízení s předpokládaným otištěním v časopisu Kriminalistika č. 1 ročník 2016.
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Závěr
Identifikační genetika se za přibližně třicet let své existence stala nedílnou
a nezbytnou součástí moderní kriminalistiky. Zkoumání nositelky dědičné informace,
deoxyribonukleové kyseliny (DNA), konečně přineslo do kriminalistiky dovršenou
individuální identifikaci zůstavitele takřka jakékoli biologické stopy, což bylo snem
mnoha generací kriminalistů. Po celou dobu své existence nám identifikační genetika
znovu a znovu ukazuje, jakým přínosem je nejen pro kriminalistiku a trestní právo,
ale i pro spravedlnost a právní stát obecně. Ačkoli se od původní metody Sira
Jeffreyse proměnila identifikační genetika téměř k nepoznání, některé důležité
vlastnosti si udržuje pořád. Poznatky identifikační genetiky opakovaně výrazně
napomohly při vypátraní a usvědčení pachatelů závažných kriminálních skutků, kteří
by jinak pravděpodobně zůstali neodhaleni anebo by páchali dále trestnou činnost
a ohrožovali tak životy, zdraví či lidskou důstojnost dalších a dalších osob. Tím se
však přínos identifikační genetiky ani zdaleka nevyčerpává. Oproti počtu usvědčených pachatelů zřejmě řádově několikrát menší, ale přesto nikoli nevýznamný
bude počet těch, které (často po mnoha letech) zbavila mnohdy hrozných obvinění,
osvobodila je z vězení, anebo je dokonce zachránila před trestem smrti, ke kterému
byli nesprávně odsouzeni. Často parafrázovaná myšlenka z Talmudu říká, že kdo
zachrání jednoho člověka (jeden život), ten zachrání celý svět. Z tohoto pohledu tedy
dokázala identifikační genetika dílo vskutku obdivuhodné.
Identifikační genetika anebo genetika obecně však stejně jako dobrým
sluhou může být zlým pánem. Rizik, která s sebou nese, je celá řada, což je třeba mít
vždy na paměti. Nelze se však zříci výsledků vědeckého poznání, které nám mohou
tak dobře posloužit, jen proto, že je jde též zneužít. Tato nezpochybnitelná pravda
však zároveň vyžaduje, aby pro využívání takových poznatků existovala přesná
pravidla, která umožní využití jejich pozitivního potenciálu a pokud možno zabrání
jejich zneužití proti zájmům společnosti.
Mají-li právní normy regulovat využívání vědních poznatků, musí jejich
autoři alespoň částečně proniknout do příslušných vědních oborů, protože jen taková
právní regulace, která vychází z porozumění řešených otázek, může být efektivní
a pro společnost přínosná. Jde o úkol často nesnadný, neboť právo, vyznávající určité
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hodnoty (mnohdy proměnné v čase), se již v základech často výrazně liší od přírodních věd. Přírodní zákony nejsou výsledkem normotvorby, nepodléhají žádnému
soudnictví a jsou nezávislé na hodnotách, které vyznávají lidská společenství. Jsou
tedy jakousi konstantou, kterou je při legislativním procesu třeba mít na zřeteli.
Proto jsem si ve své práci dal za cíl představit identifikační genetiku tak, aby
byly srozumitelné její zákonitosti, a teprve s jejich znalostí, ale zároveň se znalostí
hodnot, které má právo chránit, jsem hledal konkrétní řešení právních otázek, jichž
v souvislosti s identifikační genetikou vyvstává bezpočet.
V první části práce jsem proto vysvětlil, co DNA je, jaké jsou její vlastnosti
a jak ji lze využít při identifikaci osob. Ukázal jsem, že je takřka ideálním objektem
pro kriminalistická zkoumání. Každý člověk má DNA, nelze se jí zbavit a je
(s výjimkou jednovaječných dvojčat) individuální. Na rozdíl od otisků papilárních
linií lze hůře ovlivnit její zanechání na místě kriminalisticky relevantní události
a nelze ji odstranit ani drastickými zásahy do těla. Velmi snadné je i odebírání
srovnávacího materiálu osobám, když bez ohledu na druh biologického materiálu ve
stopě postačí pro zajištění srovnávacího vzorku nenásilný stěr dutiny ústní. Díky
principům přenosu genetické informace je DNA způsobilá nejen k identifikaci svého
nositele, ale (stále s dostatečnou spolehlivostí) i jeho předků, potomků a někdy
i dalších příbuzných.
Vědecký pokrok umožnil nejen zkoumání velmi malého množství DNA, ale
rozšířil i okruh informací, které lze ze zajištěného vzorku zjistit. Všechny tyto
okolnosti vedly k masovému rozšíření identifikační genetiky ve forenzní praxi a přinesly „revoluci“ do zkoumání biologických stop. O určitý primát připravila klasické
biologické stopy, zejména stopy krevní, a umožnila zkoumat stopy dříve zcela nevyhodnotitelné. Ačkoli tuto otázku jsem podrobněji nezkoumal, jsem přesvědčen, že
rozvoj identifikační genetika vedl i k častějšímu zajišťování biologických stop na
úkor stop jiných a ovlivnil tak každodenní kriminalistickou praxi již od místa činu.
Ve své práci jsem však upozornil i na negativa, která takový rozvoj s sebou
přináší. Jde zejména o opomíjení tzv. taktické hodnoty zajišťovaných stop na úkor
hodnoty technické a mnohdy podceňované riziko kontaminace stop, které může
genetickou analýzu připravit o její vysokou přesnost. Mohu konstatovat, že mé
přesvědčení o vysoké přesnosti metod molekulární genetiky a tím i o jejich vhodnosti
pro identifikační účely v rámci kriminalistiky zůstalo nedotčeno, získané poznatky
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mě však vedou i k jisté obezřetnosti, se kterou je třeba k výsledkům genetických
expertiz přistupovat.
Na základě provedené komparace právních úprav tří sousedních států mohu
konstatovat, že platná úprava využívání identifikační genetiky v České republice
zásadně nevybočuje ze (středo)evropských standardů a není tak na místě zásadnější
revize nastavených postupů. Existující nedostatky právní úpravy nejsou nijak
extrémní a jsou snadno řešitelné. Koneckonců jisté problémy se objevily i např.
v Rakousku, kde základní ustanovení, které je podkladem pro vedení třetí nejstarší
databáze DNA profilů v Evropě, bylo v nedávné době zrušeno tamním ústavním soudem. Bez zajímavosti není, že ani po zásahu ústavního soudu nová úprava neobsahuje výslovnou zmínku o možnosti zřízení databáze DNA profilů, avšak její existence a legitimita není zpochybňována.
Pro diskuse o právní úpravě databází DNA profilů je důležitá skutečnost, že
Evropský soud pro lidská práva nejenže legálnost a legitimitu databází jako takových
nikdy nezpochybnil, ale existenci databází DNA profilů pachatelů trestné činnosti
určité závažnosti označil za opatření nezbytné v demokratické společnosti při předcházení trestné činnosti. Pro české prostředí je důležitá i informace, že Evropský
soud pro lidská práva ve své judikatuře aproboval i rozšiřování databáze o profily
osob odsouzených dříve, než databáze existovala, přičemž posuzován byl případ
odběru biologického materiálu vězni ve výkonu trestu. Toto poznání by mohlo napomoci ke sjednocení judikatury českých soudů, které se s žalobami ohledně provedení
identifikačních úkonů často potýkají. Je tak patrné, že Evropský soud pro lidská
práva si je přínosu databází DNA profilů dobře vědom a rozhodně vylučuje toliko
neomezené uchovávání profilů a rovněž uchovávání profilů osob, které nebyly pro
trestný čin pravomocně odsouzeny.
Je tedy nepochybné, že správné využití identifikační genetiky v každodenní
kriminalistické praxi je nanejvýše žádoucí a právní řád by jej měl umožňovat
a právní úprava by neměla toto využití nedůvodně omezovat. Na druhé straně by
měla přispět k tomu, aby poznatky identifikační genetiky, mají-li být důkazně využívány, byly srozumitelné a přesné a výsledky analýz důvěryhodné. Proto nenavrhuji
pro případné změny právní úpravy v této oblasti žádná zásadní omezení využití identifikační genetiky.
Na základě poznatků prezentovaných v této práci tak za problematické
považuji zejména dvě oblasti právní úpravy, a sice regulaci činnosti soudně znalecké
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a absenci podrobnějších zákonných norem pro vedení databáze DNA profilů. Pokud
jde o změny na poli znalectví, jsem přesvědčen, že v krátkodobém horizontu by
v této oblasti mělo dojít k plnému využití již existujících právních institutů, které
jsou nedůvodně opomíjeny. Zejména by měly být zřízeny a využívány poradní sbory
pro znalecké otázky a rovněž by měly být přijaty závazné standardy činnosti znalců,
jejichž dodržování je třeba kontrolovat. V horizontu dlouhodobém je žádoucí přijmout zcela novou právní úpravu znalectví. Uvedené změny by se pak dotkly nejen
kriminalistické praxe a tedy soudnictví trestního, ale i oblasti civilního práva, neboť
v jeho rámci jsou poznatky identifikační genetiky využívány také.
Možnost databázového zpracování výsledků analýz DNA je dozajista jednou
z právně nejproblematičtějších oblastí identifikační genetiky, proto jí v práci byla
věnována dostatečná pozornost. Databáze DNA se setkávají s častou kritikou, kterou
však považuji zpravidla za nedůvodnou. Neztotožňuji se s názory o právní nepřípustnosti takových databází, opřenými o teoretickou možnost určování rasové či
etnické příslušnosti. Účelem databází DNA profilů není dělba osob dle jejich původu
či rasy. Je třeba si uvědomit, že mělo-li by být jakékoliv ustanovení zákona zrušeno
pro obavu z možnosti zneužití, pak by neobstála snad žádná právní norma.
V práci bylo vysvětleno, že databáze DNA profilů jsou velmi dobrým
nástrojem boje proti kriminalitě, navíc z hlediska ekonomického patří mezi opatření
velmi efektivní, neboť (pomineme-li již vynaložené náklady na jejich zřízení) jejich
naplňování, rozšiřování či udržení provozu je totiž poměrně levnou záležitostí. Považuji za nutné obzvlášť zdůraznit, že na rozdíl od jiných hojně využívaných bezpečnostních opatření (zejména mám na mysli všudypřítomné bezpečnostní kamery
a sběr a uchovávání dat o elektronické komunikaci), která zasahují do práva na soukromí všech osob plošně, jde v případě databáze DNA profilů o opatření velmi
adresné. Do databází jsou zařazovány DNA profily jen těch osob, které vlastním protiprávním a protispolečenským jednáním v podobě úmyslného trestného činu, zavdají
důvod pro takové opatření.
Přesto, pokud navrhuji v některé ze zkoumaných oblastí právní úpravy
zásadnější změny, dotýkají se právě vedení databáze DNA profilů. Současná právní
úprava totiž nerespektuje požadavky, které na zásahy státu do práva na soukromí
osob garantovaného čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod, klade judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Je nepřípustné, aby
byla pravidla pro vedení tuzemské databáze DNA profilů stanovena vnitřním
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nařízením policie, které není občanům dostupné a které, jak bylo vyloženo, je přinejmenším v jednom bodě v rozporu se zákonem. Pravidla vedení databáze DNA profilů
lze, alespoň pokud jde o lhůtu uchovávání a podmínky pro výmaz profilů osob, považovat za pravidla, která určují meze lidských práv. Ty však lze dle čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod upravit pouze zákonem. Navrhované legislativní úpravy
by odstranily tento zcela zásadní nedostatek a zároveň by zohlednily i princip proporcionality, když by uschovací lhůty nastavily rozdílně dle závažnosti kriminálního
jednání, které ke zjištění a uchování profilu DNA dané osoby vedlo.
Ve všech oblastech využití poznatků identifikační genetiky navrhuji rovněž
určité zpřesnění právní úpravy ohledně nakládání s biologickým materiálem, který
obsahuje DNA coby nositelku všech informací o konkrétní osobě, a za určitých podmínek tedy může tyto informace vyjevit i po velmi dlouhé době.
Na základě poznatků získaných při tvorbě této práce nadále považuji za zcela nadbytečné přijetí zvláštního zákona o DNA. Jakkoli se může zdát, že přijímání
zvláštních zákonů je pro určité specifické oblasti nezbytné, nesdílím tento názor
a jsem zastáncem úpravy obecné, umožňující široké užívání nových poznatků, ovšem
způsobem, který je v souladu s principy a hodnotami, které má právní řád chránit.
Jsem tedy přesvědčen, že správná aplikace norem obecných je mnohem důležitější
než množství norem zvláštních, které stejně nejsou s to postihnout veškeré možné
okolnosti, které praxe přinese.
Zcela nezbytnou součástí správného využívání poznatků identifikační genetiky, ale i správné aplikace právních norem, je i průběžné vzdělávání osob, které
s těmito poznatky pracují, neboť neznalost alespoň základních principů může vést
k mylné interpretaci a tím i k nesprávným rozhodnutím. Za účelem zlepšení informovanosti o možnostech identifikační genetiky není třeba žádných legislativních
změn, nutné je spíše si tuto potřebu uvědomit a přijmout konkrétní kroky na poli
vzdělávání všech osob, které se při svých rozhodnutích o poznatky identifikační
genetiky budou opírat.
Cílem této práce mělo být detailnější porozumění zákonitostem identifikační
genetiky, které je třeba respektovat při tvorbě pravidel pro její využívání. Jsem
přesvědčen, že tento cíl práce splnila.
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Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz – SPG), BGBl. Nr. 566/1991
Bundesgesetz, mit dem Arbeiten mit gentechnisch veränderten Organismen, das Freisetzen und Inverkehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen und die
Anwendung von Genanalyse und Gentherapie am Menschen geregelt werden
(Gentechnikgesetz – GTG), BGBl. Nr. 510/1994
Gesetz, womit die Republik Österreich als Bundesstaat eingerichtet wird (BundesVerfassungsgesetz ) StGBl. Nr. 450/1920, BGBl Nr. 1, zulezt geändert durch Bundesgesetz BGBl. I Nr. 102/2014
Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder.
Strafprozeßordnung 1975 (StPO), BGBl. Nr. 631/1975
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Slovenská republika
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 160/2015 Z. z., civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z., civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 171/1993 Z. z., o Policajnom zbore
Zákon č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok
Zákon č. 36/2005 Z. z., Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 417/2002 Z. z., o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb
Zákon č. 547/2010 Z. z., Zákon o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 564/2001 Z. z., o verejnom ochráncovi práv
Zákon č. 57/1998 Z. z., o Železničnej polícii

Judikatura soudů České republiky
Ústavní soud ČR
I. ÚS 1690/11
I. ÚS 987/07
II. ÚS 35/03
III. ÚS 299/06
III. ÚS 3165/09
IV. ÚS 1372/10
IV. ÚS 994/07
Pl. ÚS 15/09
157

Pl. ÚS 24/10
Pl. ÚS 24/11
Pl. ÚS 29/2000
Pl. ÚS st. 30/10

Obecné soudy
1 Cz 53/72 – Nejvyšší soud SR
10 A 30/2010-67-91 – Městský soud v Praze
30 Cdo 1982/2012 - Nejvyšší soud ČR
30 Cdo 2277/2000 - Nejvyšší soud ČR
30 Cdo 3279/2012 – Nejvyšší soud ČR
31 C 70/2012 – Městský soud v Praze
4 As 168/2013 – Nejvyšší správní soud ČR
7 To 49/96 – Vrchní soud v Praze

Judikatura mezinárodních a zahraničních soudů
Evropský soud pro lidská práva
Rozsudek ESLP ze dne 25.3.1983 ve věci Silver a další proti Spojenému království,
stížnosti č. 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75,
Rozsudek třetí sekce ESLP ze dne 7.12.2006 ve věci Van der Velden proti Nizozemí,
stížnost č. 29514/05
Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 4.12.2008 ve věci S. a Marper proti Spojenému království, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04

Spolková republika Německo
Rozhodnutí 1. senátu Spolkového Ústavního soudu ze dne 15. prosince 1983 sp. zn.
1 BvR 209/83
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Rakouská republika
Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. U 466/11‐18, U 1836/11‐13 ze dne 14. března
2012
Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. G 76/12-7 ze dne 12. března 2013

Ostatní zdroje – internet
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-paces.php
http://genetika.bloguje.cz/
http://genetika.bloguje.cz/
http://paragraphos.pecina.cz/
http://www.4n6gen.org/
http://www.bka.de
http://www.cssfg.org/
http://www.dna.gov/
http://www.enfsi.eu/
http://www.exploreforensics.co.uk/
http://www.fbi.gov/
http://www.independent.co.uk/
http://www.independent.co.uk/
http://www.innocenceproject.org/
http://www.mvcr.cz/
http://www.ochrance.cz/
http://www.ochrance.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.slidilove.cz/
http://www.slg.cz/2011/legislativa-testovani-dna
http://zpravy.idnes.cz/
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Interní akty řízení Policie České republiky
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ke kriminalisticko-technické
činnosti Policie ČR
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 250/2013 o identifikačních úkonech
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 250/2014 o identifikačních úkonech
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002 k naplňování, provozování a využívání Národní databáze DNA

Ostatní
DNA im polizeilichen Anwendungsbereich, Wien: MEPA – Zentrales Koordinationsbüro, 2006
Sdělení styčného důstojníka BKA pro ČR ze dne 29.3.2012 k mé žádosti o informace
o databázích DNA v SRN, na Velvyslanectví spolkové republiky Německo vedeno
pod č.j. PRA027/12G
HLAVÁČEK J., ŠIMKOVÁ H., Národní databáze DNA už přináší první výsledky,
Krimiinfo – elektronický magazín KÚP, 25. 7. 2003 – dostupné pouze na intranetu
Policie ČR
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Právní a kriminalistické aspekty identifikačních
analýz DNA – shrnutí
Práce se zabývá identifikační analýzou DNA, jednou z nejpřesnějších metod
identifikace osob v současné kriminalistice. Zabývá se také právními aspekty identifikační genetiky, protože ta vzbuzuje mnoho významných právních otázek. Práce
sestává ze dvou částí.
První část je o vlastních analýzách DNA pro identifikační účely. Je zde zmíněna historie identifikační genetiky ve světě a v České republice včetně popisu
prvních případů, které pomohla genetika vyřešit. Důležitou vlastností identifikační
genetiky je, že je nejen schopna usvědčit zločince, ale také přispět k vyloučení
nevinných z okruhu podezřelých. Vysvětleny jsou biologické principy identifikační
genetiky a možnosti jejího využití v kriminalistice. Je zmíněno, že jednovaječná
dvojčata mají identickou DNA, stejně jako jsou zmíněny velmi mimořádné případy
jako hermafroditismus či jiné případy, kdy jedinec má dvě různé DNA. Tyto anomálie mohou způsobit problémy při interpretaci výsledků analýz.
Databáze DNA profilů umožňují porovnávání mnoha DNA profilů bez
nutnosti opětovných analýz vzorků. Tento fakt způsobil rozmach identifikační genetiky. V práci je popsán i zvláštní software, který je nezbytný pro provozování databází DNA profilů.
Nejdůležitější součástí práce je druhá část, která se zabývá právními otázkami. Identifikační genetika může mít významný dopad na lidská práva a svobody.
Databáze DNA zasahují do práva na soukromí garantovaného článkem 8 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv. Proto je identifikační genetika předmětem setrvalé
soudní kontroly.
V práci jsou zmíněna některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
práva. Je zdůrazněno, že na danou oblast nedopadá pouze dobře známý rozsudek ve
věci S. a Marper proti Spojenému království, ale také velmi důležité rozhodnutí ve
věci Van der Velden proti Nizozemí. Soud v něm připustil odběr vzorků biologického
materiálu odsouzeným, ačkoli identifikační genetika nehrála v jejich případě žádnou
roli.
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Provedena je i srovnávací analýza právních úprav Rakouska, Německa
a Slovenské republiky ve vztahu k identifikační genetice. Poté následuje analýza
právní úpravy české.
Lze konstatovat, že česká právní úprava se od úpravy jiných států výrazně
neliší. Hlavní problém lze spatřovat v absenci přesných pravidel pro databáze DNA
profilů, zejména pokud jde o výmaz profilů z databáze. Je také konstatována
potřebnost přijetí nové právní úpravy znalectví. Drobné změny by mohly být přijaty
i v procesních předpisech.
V závěru práce jsou obsaženy některé legislativní návrhy. Právní úprava
podmínek uchovávání DNA profilů v databázích by se mohla inspirovat právní
úpravou promlčení (v trestním zákoníku). DNA profily pachatelů závažných zločinů
by měly být v databázi po delší dobu, než profily pachatelů přečinů. Preferuji doplnění (novelizaci) současné právní úpravy oproti možnosti přijetí zvláštního zákona
o DNA.
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Legal and criminalistic aspects of DNA profiling –
Summary
The Thesis deals with DNA profiling, one of the most accurate methods
used in recent criminal science to identify individuals. It also deals with the legal
aspects of DNA profiling because it raises many important legal questions. The Thesis consists of two parts.
The first part is about DNA profiling itself. The history of DNA profiling
worldwide and in the Czech Republic is mentioned. The first cases solved with its
contribution are described. A very important feature of DNA profiling is that it can be
used not only for conviction of offenders but also for acquittal of innocent individuals. Biological principles of DNA profiling are explained as well as possibilities of its
utilization in criminal science, criminal and civil proceedings. The fact that monozygotic twins have identical DNA is mentioned as well as some very extraordinary
occurrences such as hermaphrodites or another kind of individuals, who have two
different DNA. These anomalies can cause problems with interpretation of the
results.
DNA databases can be used for comparison of many DNA profiles without
the necessity to repeat sample analysis. This fact caused the expansion of DNA profiling. A special software required for DNA databases is also shortly described.
The second part is most important. It deals with the legal questions. DNA
profiling can have really great impact on human rights and freedoms. DNA databases
can affect privacy rights guaranteed by Article 8 of the European Convention on
Human Rights. This is the reason why DNA profiling is subject to continuous judicial supervision.
Some decisions of the European Court of Human Rights are mentioned. It is
not only the well known case of S. and Marper versus United Kingdom but also
a very important decision in the case of Van der Velden versus the Netherlands. In
this case the Court approved the collecting of samples of convicted although the
DNA profiling didn't play any role in their case.
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The comparative analysis of legal systems of Austria, Germany and the Slovak Republic from the point of view of DNA profiling is carried out, which is followed by the aforementioned analysis of Czech legislation.
I find that Czech legislation doesn't differ significantly from other countries.
The main issue is the lack of exactly defined legal rules for DNA database, especially
if it regards the terms and conditions of removal of the profiles. There is also a real
need of adopting new regulation of connoisseurship. Some minor changes could be
adopted also in procedural law.
Some legislative proposals are included at the end of the thesis. The regulation of terms for storage of DNA profiles in the databases could be inspired by the
regulation of lapse of time (in Criminal Code). DNA profiles of offenders of serious
felonies should be stored in the database for longer period of time than the profiles of
misdemeanor offenders. From my analysis it results that current law amendment is
better applicable than the adoption of a special DNA law.
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