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Odůvodnění:

Ministerstvo vnitra získalo letošní cenu za bojkotování přípravy legislativy, která by mohla
zlepšit ochranu osobních údajů při využívání kamerových systémů, odposlechů a databází DNA.
Vedení Ministerstva vnitra zároveň v novelách zákona o Policii ČR a zákona o Vojenské policii
navrhuje postupy, které soukromí občanů vážně ohrožují.
Podle usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 10. června 2010 mělo být Ministerstvo vnitra
gestorem nové právní úpravy zpracování DNA a souvisejících databází. Stávající legislativa
nedostatečně upravuje zacházení s DNA v soukromém sektoru, ale i v sektoru policie - konkrétně
zpracování tzv. profilů DNA v kriminalistické databázi (tzv. Národní databázi DNA) . Správu Národní
databáze má na starosti Kriminalistický ústav a je upravena zejména interním pokynem policejního
prezidenta, který je neveřejný. Obecná zákonná úprava využívání osobních údajů policií umožňuje
postupy, které jsou v rozporu s judikaturou ESLP (např. odebírání a následné zpracovávání výsledků
analýzy DNA pro budoucí užití u osob, které nebyly uznány vinnými). Problematický je také fakt, že z
profilů DNA uložených v databázi lze zjistit nejen údaje o rodinných vazbách, ale i údaje o etnicitě.
Uchovávání takových údajů z důvodu možnosti využití při vyšetřování budoucí trestné činnosti je přitom
v rozporu se zákonem. Pro odpor zástupců MV se však příprava nové legislativy v této oblasti stále
oddaluje.
Potřebu nové právní úpravy provozování kamerových systémů uznala na konci minulého roku vláda
České republiky. Nová úprava měla jasně upravit využití záznamů a délku jejich uchovávání, pravidla a
formy vyjádření souhlasu snímaných osob nebo rozsah povinně poskytovaných informací o kamerových
systémech. Vláda proto uložila ministrovi pro lidská práva a ministrovi vnitra, aby do konce června 2010
připravili návrh nového zákona, který by problém řešil. Post ministra pro lidská práva však byl později
zrušen a Ministerstvo vnitra tento úkol doposud nesplnilo.
Otázkou změny právní úpravy odposlechů a především pak ochrany před jejich zneužitím se podle
usnesení vládního Výboru pro zpravodajskou činnost č. 26 ze dne 5. března 2009 měla zabývat
pracovní skupina koordinovaná Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra. Do dnešního dne

však nepřišla se žádným závěrem.
Ministerstvo vnitra letos naopak předložilo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o
policii, která rozšiřuje možnost policie zpracovávat citlivé osobní údaje nejen při vyšetřování konkrétních
trestných činů, jako doposud, ale i při vyšetřování přestupků a jiných správních deliktů. Mezi tyto citlivé
údaje přitom v rozporu s implementovaným Rámcovým rozhodnutím Rady (2008/977/SVV) nezahrnuje
údaje o zdraví.Tím snižuje úroveň jejich ochrany. Dále má návrh nově umožnit Vojenské policii
využívání údajů o elektronické komunikaci občanů. A to ačkoli je zřejmé, že tyto údaje jsou již nyní
Policií ČR nadužívány (cca 150 000 žádostí o poskytnutí údajů ročně), a že v současné době čeká na
posouzení Ústavním soudem návrh skupiny poslanců na zrušení příslušných částí zákona o
elektronických komunikacích, který přikazuje poskytovatelům služeb, aby údaje o komunikaci svých
zákazníků pro potřeby policie uchovávali.
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