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ANOTACE
Autor práce: Barbora Studihradová
Škola:
Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1
Název práce: DNA jako důkaz.- Problematika Národních DNA databází a vyuţívání analýzy
DNA ve forenzní vědě.
Práce se zabývá vyuţitím analýzy DNA ve forenzní vědě a problematikou Národních
DNA databází. Na úvod představuje DNA z pohledu biologického. Rámcově uvádí historii
forenzní vědy. Dále se soustředí na utvoření komplexního pohledu na vyuţití analýzy DNA
v kriminalistice. Představuje její výhody i četná úskalí. Následuje samé jádro práce
rozebírající problematiku ukládání profilů DNA do Národních databází. Práce ilustruje
odlišné přístupy k ochraně osobních údajů ve vybraných státech na příslušné legislativě.
Závěrem poukazuje na neutěšenou situaci v České republice a předkládá důvody, proč
potřebujeme nový „DNA zákon―.
Cílem práce je poskytnout veřejnosti srozumitelný zdroj komplexně pojednávající o
DNA jako důkazu. Hlavním přínosem práce je pojednání o Národních DNA databázích.
Zdroje zabývající se touto tématikou jsou bohuţel zatím v českém jazyce naprosto
nedostačující. Téměř veškeré poznatky pouţity v předkládané práci byly čerpány z anglicky
psaných odborných zdrojů.
Klíčová slova: vzorek DNA; analýza DNA; Národní DNA databáze; legislativa;
kriminalistika (forenzní věda)

ANNOTATION
Author of the work: Barbora Studihradová
School:
Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1
Title of the work:
DNA as evidence. - The question of DNA databases and the utilization
of DNA analysis in forensic science.
This work deals with the question of DNA analysis utilization in forensic science and
the issue of National DNA databases. Firstly, it presents DNA in the view of biology and it
also gives a brief introduction into history of forensic science. Furthermore it focuses on the
formation of a complex view on the utilization of DNA analysis in criminalistics. It presents
both its benefits and also numerous snags. The core of the entire work follows - analysing the
question of National DNA databases. The work illustrates different approaches to the
protection of personal data in selected countries on their applicable legislature. Finally, it
points out the bleak situation in the Czech Republic and gives reasons why we need new ―law
on DNA‖.
The aim of the work is to provide the public with comprehensible source of
information which deals comprehensively with the question of DNA evidence. This work is
beneficial mainly in the way it analyses the issue of National DNA databases. Sources on this
theme available in Czech language are unfortunately unsatisfactory for the time being. Nearly
all the knowledge used in this publication has been gained in English expert sources.
Key words: DNA sample; DNA analysis; National DNA database; legislation; criminalistics
(forensics)
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1. ÚVOD
Ve své práci se budu zabývat problematikou vyuţití analýzy DNA a uchovávání jejích
výsledků v národních DNA databázích. O pouţívání DNA jako důkazu jsem slyšela mockrát,
hlavně v souvislosti s vyšetřováním zločinů probíraných v médiích a v televizních seriálech.
Abych jen slepě nepřejímala předkládané názory, chtěla jsem si o forenzní vědě něco přečíst
v důvěryhodných zdrojích. Bohuţel jsem zjistila, ţe není tak snadné se rychle poučit, protoţe
v podstatě není kde. Informace v češtině jsou většinou pouze v podobě krátkých prezentací
nebo článků. Cizojazyčných publikací je sice mnoho, ale většina z nich je příliš odborných
a velmi rozsáhlých.
Cílem mé práce je srozumitelně shrnout důleţité informace týkající se vyuţití analýzy
DNA ve forenzní vědě tak, abych ostatním poskytla zdroj, který jsem sama postrádala.
Na úvod se budu zabývat DNA z biologického hlediska. Stručně představím genetiku
a základní biologické aspekty DNA. Zahrnutí této kapitoly do mé práce je podle mě velmi
důleţité pro pochopení celé problematiky. Poté zmíním historické zlomy forenzní vědy,
abych na nich mohla ilustrovat význam představení analýzy DNA pro její rozvoj.
Budu se zabývat moţnostmi vyuţití analýzy v kriminalistice a metodami pouţívanými
při vytváření profilů DNA. Nic není jen černobílé. Důleţité je pro mě zachování objektivity
práce. Zaměřím se tedy i na nedostatky vyuţívání analýzy DNA.
V následující kapitole se budu zabývat kontroverzním tématem DNA databází.
Databázím bych chtěla věnovat relativně velký prostor, protoţe se jedná o problematiku,
která u nás není příliš známá. Před prostudováním pramenů vyuţitých v této práci,
jsem osobně věděla o DNA databázích jen to, ţe existují a je nad nimi vedena diskuze
s ohledem na ochranu osobních práv a svobod. Myslím si, ţe většina lidí na tom není o moc
lépe. Proto se pokusím utvořit komplexní pohled na problematiku s nimi spojenou.
Představím základní pojmy a rozdíly v jednotlivých národních databázích.
Více se budu věnovat nejrozsáhlejší DNA databázi světa patřící Spojeným státům.
Dále nejstarší a zároveň nejkontroverznější DNA databázi, britské NDNAD. Shrnu informace
o francouzské a německé databázi. Popíši funkci Interpolu při zprostředkovávání spolupráce
mezi jednotlivými státy. Zmíním dohodu z Prüm, týkající se předávání informací,
mezi státy Evropy, které ji podepsaly. Zvlášť se budu zabývat situací v České republice.
Na závěr připomenu otázku ochrany základních lidských práv a svobod a etické otazníky.
Budu vycházet z materiálů vydaných Interpolem, orgány Evropské unie a jiných
online dostupných cizojazyčných publikací. Jako hlavní kniţní zdroj pouţiji publikaci
„Vědci proti zločinu, svět moderní forenzní vědy―, vydanou nakladatelstvím Naše vojsko
v roce 2010. V biologické části budu čerpat zejména z učebnice genetiky od Eduarda
Kočárka, vydané nakladatelstvím Scientia v roce 2008. V části zabývající se národními DNA
databázemi budu vycházet z informací dostupných v legislativě a na vládních stránkách
příslušných zemí. Některé informace se mi podařilo získat také kontaktováním Gordon
Thomas Honeywell Governmental affairs, přes stránky www.dnaresource.com.
Této pomoci si velmi cením. Původně jsem se snaţila získat také některou z cizojazyčných
odborných kniţních publikací. Ty se však ukázaly být pro mne nedostupnými. Zdá se,
ţe veřejně přístupné odborné knihovny jejich existenci nezaznamenali. Při jejich zakoupení,
by se jednalo o investici řádově tisíce aţ tří tisíc korun.
V poznámkách pod čarou budu vţdy uvádět zdroj informací, ze kterých vycházím
při psaní práce. Vzhledem k mnoţství faktů, statistických údajů atd. tento postup povaţuji
za vhodný. Pokud budu přímo citovat, zároveň uvedu citaci do uvozovek. Na tematické
přílohy bude rovněţ odkazováno v poznámce. Věřím, ţe moje práce bude přínosným
shrnutím všech zásadních informací týkajících se problematiky vyuţívání analýzy DNA
ve forenzních vědách.
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2. DNA Z BIOLOGICKÉHO HLEDISKA
2.1. GENETIKA
„Bylo-li 20. století érou fyziky, bude 21. století nesporně věkem genetiky.“1
2.1.1. Co je to genetika?
Genetika, je věda zabývající se dědičností (hereditou) a proměnlivostí (variabilitou)
ţivých organismů.2 Definuje a vysvětluje pravidla, kterými se řídí přenos rodičovské
genetické informace na potomstvo. Zároveň objasňuje, proč jsou potomci v určitých znacích
odlišní od rodičů a od sebe navzájem.
Heredita je schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými
znaky. Díky dědičnosti se potomci částečně podobají svým předkům. Zásadní význam má
především pro zachování jednotlivých biologických druhů v průběhu generací.3
Variabilita naopak sleduje odlišnosti jedinců jednoho druhu. Po rodičích dědíme pouze
vlohy (geny) pro určité znaky, které se mohou, ale nemusí viditelně projevit. Zároveň nám
předávají obrovské mnoţství genetické informace. V kaţdé buňce člověka je uloţeno mezi
25-30 000 strukturních genů. Kaţdý gen, je přítomen dvakrát a můţe se vyskytovat v mnoha
variantách (alelách). Tento jev se nazývá genetický polymorfizmus a je základním faktorem
proměnlivosti organismů.4
Genetika se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí. Je samostatným vědním
oborem dělícím se do několika disciplín. Pro člověka má velký význam hlavně klinická
(lékařská) genetika, zkoumající dědičnost závaţných onemocnění či podstatu rakovinového
bujení. V současné době se jiţ genetika nezabývá pouze vysvětlováním zákonitostí,
ale zkoumá také moţnosti zásahů do dědičné výbavy jedince. Tyto zásahy se označují jako
genové inţenýrství. Na základě získaných poznatků se ukázalo, ţe cílený zásah můţe mít
v určitých případech léčebný význam. Uvaţuje se o tzv. genové terapii, některých dosud
nevyléčitelných genetických onemocnění.5
Mezi další disciplíny genetiky patří: „molekulární genetika, cytogenetika,
onkogenetika, imunogenetika, populační genetika, klasická (Mendelovská, obecná) genetika,
evoluční genetika, a lékařská (klinická) genetika.―6 Dále se genetické disciplíny dělí podle
organismů, jimiţ se zabývají na: „genetiku virů, bakterií, hub, rostlin, ţivočichů a člověka.―7
V souvislosti s rychlým rozvojem genetiky se objevují i otázky zneuţití jejích objevů.
Hovoří se o nebezpečí, které obklopuje pouţívání geneticky modifikovaných plodin,
či etice moţnosti klonování jedinců.
V této práci se budeme podrobně zabývat významem poznatků genetiky pro forenzní
vědu. Na úvod zmiňme, ţe genetické testy pomáhají usvědčit pachatele trestných činů, nalézt
pohřešované osoby, či identifikovat oběť trestného činu.
1
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2.1.2. Stručná historie

„Můj čas přijde.“8
Johann Gregor Mendel

Pojem genetika pochází z latinského genus (rod). Zavedl jej roku 1906 biolog
z Cambridgeské univerzity William Bateson (1861 – 1926). Zděděné znaky pozorovali
chovatelé zvířat a pěstitelé rostlin jiţ ve starověku a středověku. Netušili však, jakými
pravidly se přenos řídí.9
Za zakladatele genetiky je povaţován augustiniánský mnich z brněnského kláštera,
Johann Gregor Mendel (1822 – 1884). Mendel se zabýval hybridizačními pokusy u rostlin.
Kříţil hrách a sledoval 7 dědičných znaků: „tvar semen a lusků, zbarvení děloh, květů
a nezralých lusků, délku stonku a postavení květů.― Zjistil, ţe se nedědí znaky, ale vlohy
k jejich vytvoření.10
Výsledky Mendelovy práce se ve své době nedočkaly výraznější pozornosti.
Jeho publikace vydaná roku 1866 byla pozapomenuta a znovu objevena aţ na počátku 20.
století. Tehdy profesoři: Hugo de Vriese (1848 - 1935), Erich Tschermak von Seysenegg
(1871 - 1962) a Carl Correns (1863 - 1933) potvrzují Mendelova zjištění, která se stávají
základním kamenem klasické genetiky. Roku 1906, je obor pojmenován Williamem
Batesonem. Wilhelm Johannsen (1857 - 1927) dále zavádí pojmy gen, genotyp a fenotyp.
Dochází ke vzniku genetiky jako plnohodnotného vědního oboru.11
Prvním genetikem, který získal Nobelovu cenu, se stal roku 1933 Thomas Hunt
Morgan (1866 - 1945), který popsal chromozomy, jako nositele genetické informace.
Klíčovým poznatkem v rozvoji genetiky bylo objevení DNA. Přítomnost genetické
informace v DNA byla prokázána roku 1944 týmem Oswalda T. Aweryho. James D.
Watson a Francis H. Crick představili roku 1953 strukturní model dvoušroubovice DNA.
Za svůj objev získali roku 1962 Nobelovu cenu (společně s H. F. Wilkinsem, který se podílel
na RTG studiích DNA).12
2.2. BUŇKA
Buňka je základní stavební a funkční jednotka organismu. Je to nejmenší
a nejjednodušší útvar schopný autoreprodukce a samostatného ţivota. Na základě buněčné
stavby dělíme buňky na prokaryotické a eukaryotické.
Prokaryotní buňky jsou mnohem jednodušší neţ eukaryotní. Nemají diferenciované
jádro a jejich vnitřní stavba není nijak členěna. Jsou také mnohem starší neţ eukaryotické
buňky. Mají rychlý metabolismus a jsou o řád menší – velikost prokaryotní buňky je
srovnatelná s mitochondrií v eukaryotické buňce. K prokaryotickým buňkám patří bakterie
a sinice. Viry jsou řazeny mezi nebuněčné organismy. 13
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Eukaryotní buňka14 má sloţitější strukturou neţ prokaryotní buňky. Obsahuje
tzv. membránové organely, např. mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum
či plastidy. Její jádro je na rozdíl od prokaryotické buňky diferencováno.15
Jádro je většinou největší organelou eukaryotní buňky. Od okolí je odděleno
karyoplastem (dvojitou membránou). Z velké části je tvořeno chromatinem (hmotou tvořenou
nukleozómy = DNA) a histony (typy bílkovin označovaných H1, H2A, H2B, H3, H4).
Dále obsahuje jadérko (nucleolus), které se můţe vyskytovat i vícekrát a je tvořeno hlavně
z RNA a proteinů.16 K eukaryotním organismům se řadí rostliny, ţivočichové – včetně
člověka, houby a prvoci.17
2.3. DNA
2.3.1. Co je DNA?
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je nositelkou genetické informace ţivých
organismů (výjimkou jsou RNA viry). Pro buňky má klíčový význam. Obsahuje instrukce
potřebné pro vytvoření dalších sloţek buňky, jako jsou například proteiny (bílkoviny)
nebo molekuly RNA. DNA se nachází především v jádru buňky, ale její malé mnoţství
najdeme také v mitochondriích. Rozlišujeme tedy nukleární (jadernou) DNA
a mitochondriální DNA (značeno mtDNA).18
Základem DNA je cukrofosfátový řetězec, který se skládá z jednoduchých nukleotidů.
Ty jsou základní stavební jednotkou vlákna. Jsou to částice z deoxyribózy, dusíkatých bází a
fosfátové skupiny (PO4)3-.19
Molekula deoxyribózy je cukr obsahující 5 atomů uhlíku. Na rozdíl od ribózy má na
2´uhlíku navázaný pouze vodík (místo –OH skupiny). Chemicky přesnější označení
je 2-deoxyribóza.20
V nukleoidu se nachází vţdy jedna z dusíkatých bází. Bázemi se ve struktuře
nukleových kyselin zkráceně nazývají heterocyklické sloučeniny obsahující atomy dusíku
jako akceptory H+. Báze DNA jsou odvozeny buď od purinu, nebo pyrimidinu. DNA
konkrétně obsahuje purinové báze – adenin (A) a guanin (G) a pyrimidinové báze cytosin (C)
a thymin (T). Podle toho, jakou bázi obsahují, nukleotidy nazýváme – adeninový apod.
Báze jsou v nukleotidu navázány přímo na deoxyribózu N-glykosidickou vazbou.
Částice deoxyribózy jsou zájemně propojeny přes fosfátové skupiny (PO4)3- fosfodiesterovou
vazbou.
Pořadí neboli sekvence nukleotidů v DNA se zapisuje pomocí symbolů jednotlivých
bází (A, G, C, T). Čísly koncových atomů uhlíků v deoxyribóze se definuje orientace
řetězce.21
14

Příloha č. 1.: Eukaryotická buňka.
Více viz příloha č. 2: Srovnání rysů prokaryotických a eukaryotických buněk.
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Příloha č. 3: Jádro.
17
Stavba a životní projevy buněk [doc] [online]. Dostupné z:
http://gybu.webzdarma.cz/biologie/pavel/01a%20-%20stavba%20bunek.doc, stav k 6. 2.
2011.
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DNA [online]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/DNA>, stav k 6. 2. 2011.
19
KOČÁREK, Eduard. Genetika. Praha: Scientia, 2008. s. 137.
20
Deoxyribóza [online]. Dostupné z: <http://biologie.upol.cz/metody/Slovnik/Deoxyriboza.htm>,
stav k 6. 2. 2011.
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KOČÁREK, Eduard. Genetika. Praha: Scientia, 2008. s. 137.
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Molekula DNA je tvořena dvěma anti-paralelními polynukleotidovými řetězci.
Jeden z řetězců je orientován ve směru 5´-3´, protější řetězec naopak ve směru 3´-5´.
Řetězce jsou navzájem propojeny vodíkovými můstky mezi komplementárními bázemi.22
Komplementarita bází ve struktuře DNA určuje, ţe purinová báze adenin (A) v jednom
řetězci se vţdy páruje s pyrimidinovou bází tyminem (T) ve druhém řetězci (tzv. A-T pár).
Analogicky se purinová báze guanin (G) v jednom řetězci páruje s pyrimidinovou bází
cytosinem (C) ve druhém řetězci (tzv. G-C pár). Toto pravidlo se nazývá Chargaffovo.23
Řetězce vytvářejí tzv. dvoušroubovicovou strukturu. Molekuly jaderné DNA
nacházející se v eukaryotických buňkách jsou lineární. V prokaryotických buňkách,
v mitochondriích a chloroplastech uvnitř eukaryotických, se nachází cirkulární (kruţnicová)
DNA. V prokaryotických buňkách dále nalezneme tzv. plazmidy, coţ jsou malé kruţnicové
molekuly DNA.24,25
2.3.2. Chromozomy
Chromozomy jsou vláknité pentlicovité útvary vznikající v eukaryotických buňkách
při jaderném dělení. Nacházejí se v jádře buňky.
Jsou tvořeny jednou nebo dvěma chromatidami propojenými v místě centromery
(ztenčená oblast - zaškrcení). Centromera většinou není uprostřed a rozděluje kaţdou
chromatidu na krátké raménko (p raménko) a dlouhé ramínko (q raménko).
Konce chromozomů se nazývají telomery.
Kaţdá chromatida obsahuje jednu vláknitou molekulu DNA a proteiny zvané histony
(souhrnně nukleohistonový komplex).26
Chromozomy se dělí na chromozomy somatické (autozomy, jsou homologní), jejichţ
přítomnost není typická pro určité pohlaví a na chromozomy pohlavní (gonozomy, jsou
heterologní), které určují pohlaví jedince.27,28
2.3.3. Gen
Mezi lidmi se slovo gen běţně uţívá jako synonymum pro slovo vloha. V biologii se
jako gen označuje konkrétní úsek chromozomové DNA se specifickou funkcí (kódující
určitou bílkovinu) a schopností replikace. Geny jsou na chromozomech uspořádány za sebou
a jsou ve vazbě. Mohou se i překrývat.
Kaţdý gen se můţe vyskytovat v různých formách. Tyto formy se označují jako alely.
Kombinace alel rozhoduje o podobě znaku. K mutacím alel dochází většinou působením
určitých chemických a fyzikálních faktorů. Tyto mutace jsou významným zdrojem variace,
ale mohou jedinci způsobit těţká postiţení.29,30
22
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2.3.4. Lidský genom
Lidský genom představuje soubor veškeré DNA v lidské buňce. Převáţná většina
je uloţena v jádře: cca 3,2 miliardy párů bází (bp = base pairs), ve dvou kopiích (= diploidní
buňky).
Mimo jádro se u člověka DNA nachází pouze v mitochondriích. Na rozdíl od jaderné
DNA je v mitochondriích kruţnicová DNA. Kaţdá cirkulární molekula obsahuje 16 596 bp.
Toto číslo určuje pouze počet párů bází v jedné mitochondriální DNA. V kaţdé buňce
se nachází aţ několik set mitochondrií a v kaţdé mitochondrii další kopie její DNA.31
Kompletní genetická informace člověka byla popsána teprve nedávno. V roce 2003
byl dokončen projekt vedený „U.S. Department of Energy―32 a „National Institutes of
Health―33 Human Genome Project (HGP), trvající 13 let. V počátečních letech se partnerem
projektu stala také britská „Wellcome Trust―.34 Na samotném výzkumu se podíleli vědci
z Japonska, Francie, Německa, Číny a mnoha dalších zemí.35
Rozluštěním lidského genomu vědci dosáhli toho, ţe dnes známe přesnou strukturu
lidské DNA v buňce. V lidské DNA je asi 25-30 000 genů. Pro srovnání stejným počtem se
můţe pochlubit i myš domácí nebo slepice. Zato rýţe má okolo 60 000 genů.
Zajímavá je sekvence lidského genomu. Je 25x větší neţ kterákoli jiná dříve popsaná
sekvence genomu jiného druhu. Dále je lidský genom velmi homogenní. Mezi lidskými
rasami se podařilo nalézt odchylku bází jen 0,5 promile (1,4 milionu odchylek mezi
třemi miliardami bází). Genom šimpanze je z 98,77% identický s genomem lidským.36,37
2.3.5. Genotyp a fenotyp
Je velmi důleţité rozlišovat pojmy genom a genotyp. Víme, ţe geny se vyskytují
v různých formách neboli alelách. Soubor všech takových alel v buňkách člověka se označuje
jako genotyp.
Zatímco genotyp je osobní, charakteristický a jedinečný, genom je společným
druhovým znakem celého lidstva. Proto, kdyţ mluvíme o genomu, dáváme mu přívlastky
jednotlivých druhů: např. lidský genom, myší genom apod.
31
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2011).
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VÁCHA, Marek. Projekt lidského genomu [prezentace Microsoft PowerPoint] [online].
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Pojem fenotyp označuje všechny vnější projevy našeho genotypu. Jde o znaky, které
jsou viditelné na první pohled, např. u člověka výška postavy. Jelikoţ od svých rodičů
získáváme pouze vlohy (alely), a znak je podmíněn kombinací alel, je jasné, ţe některé vlohy
se ve výsledku nemusí vůbec projevit. 38
2.3.6. Karyotyp
Karyotyp, z řeckého karyon – jádro, udává chromozomové sloţení buňky. Počet
a utváření chromozomů jsou pro biologické druhy charakteristické. Graficky se karyotyp
znázorňuje pomocí karyogramu (téţ pomocí idiogramu). Jednotlivé chromozomy jsou
seřazeny podle utvoření a velikosti. Chromozomy se izolují z buněk, nejčastěji somatických
v metafázi mitotického dělení.
Karyotyp lidské somatické buňky říká, ţe buňka obsahuje 23 párů chromozomů –
diploidní počet. Celkem tedy 46 chromozomů. Chromozomy jsou číslovány (1-22). Výjimkou
jsou pohlavní chromozomy označované jako X, Y.39,40

3. DNA JAKO DŮKAZ
vyuţití analýzy DNA ve forenzní vědě
3.1. HISTORIE FORENZNÍ VĚDY
„Každý kontakt zanechává stopu.“41
Edmond Locard (1920)
Lidi vţdycky fascinovali inteligentní nemluvní detektivové, kteří uplatněním logiky,
po dramatickém vyslýchání svědků a zkoumání maličkostí, objasňovali záhadné vraţdy
a zmizení. Forenzní věda však stála vţdy z pohledu veřejnosti v ústraní. Kdyţ uţ se lidé
o vědu zajímali, všimli si spíše popularizovanějších výzkumů na půdách univerzit.
Do středu zájmu se forenzní věda dostala aţ díky nástupu technologie vyuţití analýzy
DNA ve forenzním vyšetřování. Tento posun se povaţuje za nevýznamnější od představení
daktyloskopie zhruba před sto lety.
Díky vyuţívání analýzy DNA se i mínění veřejnosti posunulo o krok dál. Lidé se
mnohem intenzivněji zajímají o nové pokroky ve forenzní vědě. Při řešení případu, je vědec
ten, kdo hledá pravdu. Postavit vyšetřování na pouhém subjektivním výslechu svědka
nebo na vědecké exaktní informaci je velký rozdíl. V případě přispění k usvědčení vědou není
o správnosti rozsudku pochyb.
K popularizaci forenzní vědy přispěly i sdělovací prostředky, které zhruba ve stejné
době, kdy se začala vyuţívat analýza DNA, věnovaly mimořádnou pozornost případu
O. J. Simpsona. Simpson byl obviněn ze zavraţdění své bývalé manţelky. Tento případ
vzbudil zájem obyčejných lidí o spolupráci soudního systému a vědců. Ten přetrval dodnes.
Televizní kanály nabízejí relativně podrobné informace o sledovaných kauzách.
Televizní krimi seriály se zaměřují stále více a více na místo činu, laboratoř a mrtvá těla, neţ
na pouhé spekulace. Veřejnost zkrátka forenzní věda zaujala. Kam aţ sahají její kořeny? 42
38
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3.1.1. Čína
Nejstarší doklady o kriminalistickém vyšetřování nalezneme v Číně. V polovině
13. století napsal Sung Tz´u knihu Hsi Yuan Lu (něco jako „Vymývání omylů―),
která popisuje tehdejší postupy. Mnohé z uvedených názorů jsou samozřejmě z dnešního
pohledu moderní vědy velice nevědecké.
V knize ale současně nalezneme i zajímavé informace. Třeba popis odlišení utopení
(voda v plicích) od uškrcení (stopy na krku, poškozená jazylka) nebo také doporučení
při zkoumání rozkládajících se těl. Sung Tz´u také zdůrazňuje význam stop z místa činu
a zajímavé okolnosti vedoucí k odhalení pachatele v dřívějších případech.
Například případ rolníka, který byl nalezen mrtvý u polní cesty. Na těle měl sečné
rány. Byli svoláni všichni obyvatelé se srpy, které vlastnili. Mouchy v horkém počasí sedaly
pouze na jeden ze srpů. Vrah byl obviněn a k zabití se přiznal.43
3.1.2. Metoda pokus omyl
Forenzní věda je přímo závislá na objevech jiných vědních oborů. Dokud nebyly
popsány základní chemické metody a vynalezeny přístroje pro měření fyzikálních veličin,
byly výsledky vyšetřování dílem náhody.
Vědci vycházeli ze svých pozorování, které ale neuměli nijak vysvětlit. Dlouho
se museli spokojit pouze s vnějším ohledáním mrtvého. Viditelné šrámy tak povaţovali
za příčinu smrti. Pokud se tělo našlo v řece, automaticky bylo příčinou smrti utopení.
Pachatelem se stával ten, kdo měl nějaký motiv (stačilo, ţe oběti vyhroţoval smrtí) nebo
prostředky (vlastnil zbraň), aby oběť usmrtil. Vyšetřovatelé tak našli člověka, který by mohl
být potenciálním pachatelem, a pak ho mučením nutili k doznání.
Zvrat nastal roku 153344, kdy Karel V., císař Svaté říše římské vydal Karolínský
trestní zákoník (Constitutio Criminalis Carolina). Tento významný právní dokument stanovil,
ţe v případech vraţd, poranění, oběšení, otrav, potratů a vraţd dětí, se bude soud
při rozhodování opírat o lékařský posudek.
Lékaři však byli v té době stále ještě zatíţeni mnohými pověrami. Pokud před sebou
měli nevysvětlitelnou nemoc, věřili v zasaţení těla ďáblem apod. V 17. století, byl vynalezen
dalekohled, mikroskop, vyvíjela se astronomie, matematika a další exaktní vědy, ale lékařství
stále velmi zaostávalo.45
Za zmínku stojí francouzský lékař, převáţně samouk, Ambrois Paré (1510-1590). Bez
adekvátního vzdělání pomáhal nejprve jako kaplan, potom pod vedením svého otce
při chirurgických zákrocích. Jeho pacienti přicházeli přímo z „bitevního pole―, ve Francii
mezi sebou válčili katolíci a protestanti. Zajímala ho dráha střely v těle oběti, dokázal
tak usoudit, odkud kulka letěla. Vymyslel nové postupy ošetřování ran a obnovil praxi
podvazování tepen po amputacích. Vědomosti, které svou prací získal, sepsal do několika
knih a dnes patří mezi nejvýznamnější průkopníky v chirurgii všech dob.46
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3.1.3. Od vzestupu anatomie k historickým mezníkům forenzní vědy
Roku 1628 vydal anglický lékař William Harvey latinsky psanou knihu „Exercitatio
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus― neboli „Anatomické fungování pohybu
srdce a krve u zvířat―. Harvey byl schopen popsat funkci srdce jako svalu, který nepřetrţitě
pumpuje krev do těla. Do té doby se věřilo, ţe krev se v těle rozlévá bez omezení a je dvojí.
Harvey popsal přesné zákonitosti krevního oběhu a také dosvědčil, ţe krev je v těle člověka
pouze jediná. Harveyho teorie měla své nedostatky, neboť neznal krevní kapiláry, ty byly
objeveny roku 1661 Marcellem Malpighi.47
Pochopení krevního oběhu se stalo zásadním mezníkem v dějinách lékařství. Během
18. a 19. století se anatomie dostala na většinu evropských univerzit, kde byla přednášena
společně s chirurgií. O její studium byl nebývalý zájem.
William Hunter zaloţil v Londýně roku 1770 na vlastní náklady muzeum a školu
anatomie. Na škole i přednášel, spolu se svým bratrem Johnem Hunterem a fyziologem
Williamem Hewsonem. Jejich ţáci William Shippen a John Morgan později ve Filadelfii
zaloţili roku 1765 školu medicíny, která se později stala součástí známé Pensylvánské
univerzity.
Díky pokrokům v lékařství se i počet případů objasněných pomocí vědy zvyšoval.
Ke konci 18. století pak nastal významný mezník v dějinách forenzní vědy. Byly vydány dvě
zásadní knihy. Publikace francouzského lékaře F. E. Fodérého „Pojednání o forenzní
medicíně a veřejném zdraví― a němce Johanna Petera Franka „Úplný systém policejního
lékařství―.48,49
3.1.4. Toxikologie
Nejstarší zaznamenané kriminální případy, jejichţ objasnění se neopírala o poznatky
vědy, byly většinou vyřešeny pomocí logických úvah či zkoumání posunutých tak, aby byla
vina prokázána. Plnohodnotného uplatnění se vědeckým metodám dostalo aţ při zkoumání
otrav.
Po staletí docházelo k neobjasněným úmrtím, kdy bylo podezření, ţe mrtví byl
zavraţděn jedem. Tato tvrzení, ale nešlo nijak dokázat. V antice se vyuţívaly přírodní jedy
rostlinného původu. I slavný řecký filosof Sokratés po svém odsouzení dostal odvar
z bolehlavu. O staletí později se objevily jedy na bázi arzeniku (oxid arzenu), původně určené
na trávení krys. Arzenik se stal velmi oblíbeným mezi vrahy. Po několik století mu patřilo
prvenství ve vyuţití jedů při vraţdách. Vzhledem k jeho slabě nasládlé chuti jej totiţ není
moţno rozpoznat v jídle. I přes vydání tzv. „arzenikových zákonů―, nařizujících kontrolu
prodeje jedu na krysy, si arzenik svoji pozici dlouho drţel. Pro rozšíření poţívání jedů při
vraţdách bývá 19. století nazýváno věkem travičství.
Otrava arzenikem byla často povaţována za selhání trávící soustavy. Toxikologie,
věda zabývající se negativními účinky chemických látek na ţivé organismy, přinesla
jednoduchou metodu rozpoznání arzeniku v těle aţ v roce 1836. Přesto je znám i případ
z roku 1975, z amerického státu Alabama, kdy je jako příčina smrti místo jasné otravy
arzenikem uvedena infekční ţloutenka.
47

History of anatomy [online]. Dostupné na:
<http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?groupid=46&HistoryID=aa05&
gtrack=pthc>, stav ke 12. 2. 2011.
48
INNES, Brian. Vědci proti zločinu. Praha: Naše vojsko, 2010, s. 12-13.
49
K tématu přílohy č. 19-20.
9

Odhalování otrav je náročné dodnes. Na světě je přes 100 000 chemických látek
klasifikovaných jako jedy. Smrt oběti je tak čas od času chybně připisována třeba selhání
srdce.50
3.1.5. Antropometrie
„Lidé s vysokým čelem jsou líní a hloupí, ti s čelem otylým a hladkým jsou hněviví, a ti,
co mají navíc špičaté uši, jsou ještě více hněviví…“51
David L´Agneau
Antropometrie je forenzní teorie zabývající se měrami lidského těla.
Antropometrickými znaky jsou výška těla, hmotnost, obvod hrudníku normální a měřený při
maximálním nádechu a výdechu, obvod jednotlivých částí končetin, šíře ramen, pánve, délka
a šířka mozkovny, výška a šířka obličeje, výška a šířka nosu apod.52
Vědci propagující antropometrii ve forenzní vědě zkoumali, zda na základě fyzického
vzhledu člověka lze určit sklony k páchání trestných činů. Francouz Barthélemy Coclés vydal
roku 1533 publikaci nazvanou „Physiognomonia―, kde vysvětloval svou teorii určování
povahy člověka podle jeho vzhledu. Stejně tak se o problematiku zajímali i mnozí další.
Později vědci zúţili své zaměření na poznávání lebky.53
3.1.6. Frenologie
„Vrazi mají široké dolní čelisti, široké vystupující lícní kosti, husté tmavé vlasy, řídké vousy
a bledý obličej.
…
Sexuální zločinci mají krátké paže… a úzké čelo. Většinou mají světlé vlasy, abnormálně
vyvinuté pohlavní orgány a výrazný nos.“54
Cesare Lombroso
Zakladatel frenologie Franz Joseph Gall (1758-1828) předpokládal souvislost tvaru
lebky s charakterovými rysy člověka. Gall prosazoval teorii, ţe mozek je tvořen 33 „orgány―,
rozdělenými do tří skupin, podle toho, jakou oblast lidské psychiky zaujímají. Kde který
orgán leţí, má jít rozpoznat pomocí ohmatání tvaru hlavy. Gall byl nakonec pro své názory
svými kolegy lékaři donucen opustit Vídeň, ale jeho teorie vzbudily ve světě medicíny
značnou pozornost. V Edinburghu byla provedena pitva mozku, při které lékaři určili polohu
jednotlivých orgánů. Ve Spojených státech frenologové prohlašovali, ţe umí léčit jak duševní,
tak i fyzické nemoci.
Profesor Cesare Lombroso (1836-1909) pracoval s duševně chorými. Provedl mnoho
pitev svých pacientů, ale jeho výzkum neukazoval ţádnou souvislost mezi duševními
chorobami a lebečním tvarem. Na základě poznání práce patologa Rudolfa Virchowa, který si
všiml zvláštního tvaru lebek u některých zločinců, začal Lombroso po roce 1870 intenzivně
zkoumat zločince v italských věznicích. Dospěl k závěru, ţe lebka lupiče se podobá lebce
hlodavce.
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Později popsal rysy zločinců, páchající určité trestné činy ve své knize „Zločinec―. Zločince
rozdělil na „příleţitostné― a „rodilé―, kteří vinou vrozené vady páchají trestné činy
opakovaně. V roce 1895 vydal Lombroso další knihu s názvem „Kriminální antropologie―,
kde popsal výsledky zkoumání šesti tisíc ţijících zločinců.55,56
3.1.7. Bertillon a jeho portrait parlé
Francouz Alphonse Bertillon (1853-1914) navrhl ukládat informace o pachatelích
trestných činů, tzv. bertillonáţ. Kaţdému zločinci měřil délku a šířku hlavy, délku a šířku
pravého ucha, délku od ramene ke konci prostředníčku, délku prostředníčků a prsteníčku atd.
Celkem 11 rozměrů.
K záznamům přikládal fotografie, čelní a boční, coţ přetrvalo aţ do dnešní doby.
Jeho systém zavedla v tehdejší době francouzská policie. Pomocí jakési „kartotéky―
kriminálníků bylo moţné při zatčení identifikovat dříve trestaného člověka.
Bertillon také fotografoval místa trestných činů, některé fotografie se dochovaly
dodnes. Kromě toho vymyslel metodu Portrait parlé, která spočívala v přesném popisu částí
obličeje. Tyto informace Bertillon připojoval k naměřeným rozměrům. Často také zločincům
snímal otisky prstů.
Bertillonova cesta k prosazení jeho teorie byla krkolomná. V počátcích svých měření
se setkával s posměchem ze strany svých kolegů. Aţ 1. února 1888, kdy byla oficiálně zřízena
francouzská policejní identifikační sluţba, se mu dostalo uznání. Roku 1894 mu byla
francouzskou vládou propůjčena červená stuha Čestné legie.
Ve stejném roce propukla tzv. Dreyfussova aféra, mající silně protiţidovský podtext.
Bertillon tehdy předstoupil před soud s posudkem v oboru, který neovládal, písmoznalectví.
S jeho přispěním byl nevinný Alfred Dreyfuss odsouzen. Teprve po 12 letech byl označen
skutečný autor špionáţního dokument, který byl Dreyfussovi připisován a Dreyfuss byl
konečně rehabilitován. Bertillon však nikdy svou chybu nepřiznal, ani neprojevil lítost.
Ke konci Bertillonova ţivota se na scéně objevila daktyloskopie, jako rozvíjející
se identifikační metoda. Bertillon ji neuznával a trval na identifikaci pomocí 11 měr,
přestoţe sám otisky přikládal. Zaţil tak na sklonku ţivota pád, kdy si ho kolegové přestali
váţit. V dějinách kriminalistiky však navţdy zůstane zapsán jako první muţ, který pouţil
skutečné vědecké poznatky k identifikaci osob.57
3.1.8. Daktyloskopie
Daktyloskopie je teorie forenzní vědy zaloţená na neopakovatelnosti, relativní
neměnnosti a neodstranitelnosti papilárních linií na kůţi člověka. Tyto prohlubně nalezneme
na kůţi chodidel a spodní části prstů na nohou, na dlaních a na bříškách prstů u rukou.
Relativní neměnnost spočívá ve změně velikosti s tím, jak rosteme.
Otisky prstů se po staletí pouţívayl na místo podpisu. Účelně pouţity byly uţ na
v Aššurbanipalově knihovně nalezené hliněné destičce. Jeden starý čínský zákoník nařizuje
muţi připojení otisku prstu na dokument uvádějící důvody k rozvodu. Z roku 1107 je známa
kniha zabývající se zhotovením otisku prstu.58
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Existují četné záznamy o tom, ţe lidé po staletí otisku prstu přisuzovali význam a
často jej vyuţívali. Jedním z průkopníků daktyloskopie se stal Jan Evangelista Purkyně (1787
– 1869). Purkyně popsal základní vzory papilárních linií a rozdělil je do devíti skupin.
Upozornil také na tzv. deltu, trojúhelníkový předěl.
Vyuţitím otisků prstů se nezávisle na sobě začali zabývat Angličané Dr. Henry Faulds
(1843-1930), pracující v Japonsku a William Herschel (1833-1917), pracující v Indii.
Herschel byl správcem venkovské oblasti v Bengálsku. Všiml si, ţe čínští obchodníci
své dohody stvrzují otiskem prstu. Byl nadšen, navrhl tento systém uţívat, ale jeho návrh
neprošel přes komisi. Herschel se rozhodl doloţit, ţe měl pravdu, kdyţ předpokládal
jedinečnost lidského otisku a začal sbírat a zkoumat otisky podrobněji. Ve své oblasti zavedl
potvrzování stvrzenek o vyplácení příspěvků pomocí otisků, později tuto praxi rozšířil i na
další dokumenty. Dokonce nechal snímat otisky prstů odsouzeným zločincům, aby je bylo
moţné později identifikovat. V roce 1879 se sbírkou otisků vrátil do Anglie, kde zjistil,
ţe má konkurenta.
Henry Faulds nejprve přemýšlel nad vyuţitím otisků prstů jako prostředku k určení
rasy pachatele. Porovnával otisky Japonců a Evropanů. Potom se rozhodl zjistit, zda jsou
otisky opravdu neměnné. Prováděl experimenty, kdy kůţi obrušoval a leptal, ta se však
vţdycky obnovila se stejnou papilární linií jako předtím. Po svém objevu Faulds napsal do
časopisu Nature a vyjádřil domněnku, ţe by bylo otisky prstů vhodné pouţívat k identifikaci
zločinců. Tuto metodu nazval daktylografií. Fauldsův dopis nevzbudil zájem, odpověděl
na něj však Herschel, který prohlásil, ţe jiţ dříve sám přišel s tímto tvrzením. O prvenství
se pak dlouhodobě přeli. Zatímco Faulds ve zkoumání nepokračoval, Herschel získal
ke spolupráci lékaře Francise Galtona. Galton hledal způsob klasifikace otisků prstů. Nakonec
je rozdělil na 4 základní typy, podle toho, kde měly umístěnou deltu, zda jí vůbec měly nebo
měly více neţ jednu. Po tomto rozlišení rozřadil sady otisků všech deseti prstů do více neţ
milionu klasifikačních tříd. Výsledky své práce Galton publikoval v knize „Otisky prstů― roku
1892.
Krátce na to, v roce 1897 předvedl před komisí Edward Henry (1850-1931),
Herschelův nástupce v Indii, vlastní systém klasifikace otisků všech deseti prstů. Komise
tentokrát jeho návrh přijala a bengálská vláda vytvořila první daktyloskopickou kancelář na
světě, kde vyuţívala Henryho systém. Roku 1901 se Henry vrátil do Anglie, kde přetrvávalo
uţívání francouzské bertillonáţe spojené s porovnáváním otisků. Podařilo se mu uplatnit
identifikaci pouze za pomocí otisků prstů, klasifikovaných jeho metodou a stal se asistujícím
komisařem Metropolitní policie na oddělení vyšetřování trestných činů.59,60
3.1.9. Balistika
Balistika je věda zabývající se zbraněmi a střelivem. V kriminalistice se jejích
poznatků vyuţívá pro identifikaci zbraně, ze které byla vystřelena kulka. Průkopníkem
kriminalistické balistiky je Henry Goddard, který roku 1835 vyřešil případ pomocí porovnání
střely nalezené u pachatele a střely nalezené na místě činu. První knihu o identifikaci zbraní
vydal A. Llevelyn Hall roku 1900, pod názvem „Střela a zbraň―.
Balistika je řazena mezi teorie forenzní vědy, neboť se jedná o technický, exaktní
postup dopadení pachatele, přestoţe se jinak svým zaměřením od uvedených oborů liší.
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3.2. VYUŢITÍ ANALÝZY DNA V KRIMINALISTICE
3.2.1. Identifikace oběti trestného činu
Ve většině případů je oběť trestného činu nalezena v blízkosti svého bydliště. Příbuzní
nahlásí pohřešování osoby a ta je pak nalezena relativně brzy po smrti. V takovém případě
není problém mrtvého identifikovat.
Pokud je nalezena mrtvola bez souvislosti s hledanou osobou, vţdy záleţí
na okolnostech. Nalezený můţe být mrtvý několik dní, tedy v různých stádiích rozkladu.
Je-li obličej mrtvého nerozpoznatelný, tedy neporovnatelný s profily pohřešovaných osob,
nastává identifikace pomocí zvláštností – např. tetování, nápadné mateřské znaménko,
postiţení apod. Dobrým vodítkem k identifikaci mrtvoly je nalezení osobních věcí na místě
činu nebo v jeho blízkosti. Mrtvé tělo však můţe být také nalezeno nahé a bez osobních věcí.
Jestliţe tělo není moţné v krátké době po nalezení identifikovat, v podstatě jediný,
kdo můţe přinést průlomové informace je vědecký odborník. Ohledavač zkoumá vnější stav
těla, které můţe být zničené působením vody, ohně či uplatněním nadměrného násilí. Všímá
si zbarvení a charakteru kůţe a vlasů, stavby chrupu, kostí a lebky, snímá otisky prstů. Snaţí
se nalézt znaky chirurgických zákroků nebo nemocí. Nejbezpečnější metodou je analýza
DNA oběti. Tento postup ale samozřejmě vyţaduje porovnání a shodu s nálezem
vyšetřovatelů. Existenci nezávisle uloţeného porovnatelného vzorku.62
U pohřešovaných osob se vyplňuje tzv. AM (ante mortem) formulář. Údaje o nalezené
mrtvole se zapisují do PM (post mortem) formuláře. Tyto dokumenty jsou mezinárodně
platné a zavádějí se kromě národní databáze pohřešovaných osob i do databáze Interpolu.
Formuláře jsou velmi komplikované a vyplňuje se do nich velmi mnoho údajů.
V AM formulářích63 nalezneme mimo jiné informace o oblečení, ve kterém byl
pohřešovaný naposledy spatřen, věcech, které by mohl mít u sebe – třeba značkové hodinky,
brýle s určitým typem obrouček nebo šperky. Popis vnějších znaků se zanáší do tabulek,
ve kterých se vybírá ze 4-5 moţností podle obrázků – zakřivení nosu, tvar postavy apod.
Dále se uvádí, zda byly pohřešovanému někdy sejmuty otisky prstů, případně kde by bylo
moţné je nalézt, byl-li trestaný nebo podstoupil-li jiţ dříve identifikaci.
K moţné identifikaci pomocí DNA je uvedeno, jaké vzorky jsou k dispozici. Jestli byl
vzorek odebrán pohřešované osobě nebo je-li poskytnut příbuznou osobou, případně v jaké
linii příbuznosti. Důleţité jsou poskytnuté kontaktní údaje na praktického a zubního lékaře.64
Vyplnit AM formulář tedy není vůbec jednoduché, jeho podoba je předmětem neustálé
diskuze kriminalistů.
PM formulář65 se vyplňuje na základě nalezení neznámé mrtvoly. Označuje se typ
události, při které oběť zemřela – teroristický útok, nehoda, cizí zavinění atd. Ostatní údaje,
jako například místo a čas úmrtí, věk, jen pokud jsou známy. Zapisují se údaje zjištěné
při pitvě, stav chrupu a vnější popis. Jsou sejmuty otisky prstů a vzorky pro analýzu DNA.
Je přiloţena i fotodokumentace, jak místa činu, tak i samotného těla.
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Ideálně se podaří najít shoda AM a PM formuláře. Problémem jsou subjektivní části, zejména
popis vnějších znaků člověka, například velikost úst.66
Pro případ hromadných neštěstí, jako jsou teroristické útoky nebo přírodní katastrofy,
kdy je třeba identifikovat mnoho neznámých obětí, zavedl v roce 1984 Interpol systém
DVI – „Disaster Victim Identification―. Interpol definuje uzavřené a otevřené soubory obětí
při hromadných neštěstích. Uzavřené jsou takové, kde je známa identita naprosté většiny
obětí. Mezi taková neštěstí se řadí pád letadla, kde je podle palubních letenek moţnost
dohledat jména všech cestujících. U těchto nehod je identifikace nalezených mrtvých
jednoduchá, buď příbuzní mrtvé identifikují na základě vnějších znaků, nebo se vyuţije
analýza DNA.
U otevřených hromadných neštěstí, je mnoho obětí a téměř u ţádné z nich není moţné
jednoduchým způsobem určit identitu. Příkladem tohoto typu neštěstí jsou ţivelné pohromy
nebo třeba výbuch bomby na veřejném prostranství. V těchto případech jsou těla často velmi
poničena.67 Zajímavé jsou údaje z identifikace obětí vlny tsunami, která zasáhla Thajsko
v roce 2004. Téměř 70% obětí bylo identifikováno pomocí chrupu, dalších 26% pomocí
otisků prstů a asi 4% díky analýze DNA.68 Nutno dodat, ţe vyuţití analýzy DNA pomohlo
identifikovat většinu posledních, zbylých obětí, u kterých všechny předchozí způsoby selhaly
a to za pomoci vzorků příbuzných postrádajících členy rodiny. Analýza DNA byla také
pouţita pro potvrzení identity určené pomocí zubů. Úspěšnost identifikace pomocí stavu
chrupu není nijak zaráţející, neboť zuby jsou ještě mnohem odolnější neţ kosti. Je to část
lidského těla, schopná přečkat i intenzivní poţár.69 Často je tedy jediným vzorkem, podle
kterého se dá mrtvý identifikovat. Zubař je podle otisků chrupu, či rentgenových snímků
čelisti schopen poznat svého pacienta.
Analýza DNA je důleţitým prostředkem identifikace obětí trestných činů. Zásadní pro
její vyuţitá je velikost vzorku a existence vzorku porovnatelného.
3.2.2. Usvědčení pachatele trestného činu
Při hledání pachatele trestného činu se vyšetřovatelé opírají o očitá svědectví, hledání
potenciálního pachatele majícího motiv a nálezy z místa činu. Pokud se brzy po nalezení oběti
nenalezne podezřelý z trestného činu, vypracují kriminalisté na základě popisu svědků jeho
pravděpodobnou podobu.
K očitým svědectvím se musí přistupovat opatrně, protoţe mohou být ovlivněny
předsudky či antipatiemi vůči jednotlivcům. Také je znám případ, kdy ţena po napadení
ve své mysli zaměnila podobu útočníka s podobou muţe z televizního pořadu, na který se
upnula během svého napadení. Záměna tedy nemusí být cílená. Vytvořená podoba pachatele
můţe být počítačem porovnána s fotografiemi v databázi.
Zásadní pro vyšetřování jsou nálezy na místě činu. Zejména nálezy biologického
původu nepatřící oběti mohou přítomnost podezřelého na místě činu snadno dosvědčit. Cenné
jsou stopy krve, vlasy s kořínky a otisky prstů.
Rovněţ hlasový nebo kamerový záznam můţe hrát při vyšetřování zásadní roli.
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Člověka je moţné identifikovat i podle výšky postavy, siluety a autentické chůze.
Vyšetřovatelé jsou schopni nalézt pachatele také podle netypický vláken nalezených u oběti.
Třeba z drahých koberců a vzácných tkanin. Jakákoli stopu tohoto typu můţe rozsah pátrání
výrazně zúţit.
Nejspolehlivější pro nalezení potenciálního pachatele, pokud není zadrţen přímo při
útěku z místa činu, či na místě činu, je analýza vzorků DNA z místa činu, či porovnání otisků
prstů, ideálně v kombinaci s očitým svědectvím. Zde tedy také analýza DNA nalézá své
vyuţití.70
3.2.3. Potenciální zdroje DNA na místě činu
Potenciálním zdrojem DNA je v podstatě kaţdý předmět71 nalezený na místě činu, na
kterém pachatel mohl zanechat biologický vzorek.
Otisk po kousnutí nalezený na těle nebo oblečení oběti můţe být zdrojem slin
pachatele, které jsou vhodné k analýze DNA, neboť obsahují odrolené buňky z úst. Sliny je
moţné nalézt na pouţité cigaretě, sklenici, láhvi, plechovce, párátku nebo na loţním prádle.
Dalším zdrojem DNA mohou být lupy, nalézající se na oblečení oběti, loţním prádle,
masce, čepici, šále, případně na podlaze na místě činu.
Krev, sperma nebo poševní sekret bývají vzorky nalezené na prostěradle, polštářích,
povlečeních nebo špinavém oblečení. Odloupaná kůţe, pot a krev je někdy moţné objevit za
nehty oběti. DNA pachatele bývá nalezena na papírových ubrouscích, pouţitých kondomech
nebo náplastech, obvazech.
Téměř všude na místě činu mohou být nalezeny otisky prstů a z nich odrolené stopy
kůţe. Důleţitým zdrojem vzorku k analýze DNA bývají i brýle, oblečení oběti, loţní prádlo,
předměty, na kterých jsou stopy potu pachatele.72
3.2.4. Vhodnost vyuţití jednotlivých biologických materiálů
Obecně můţe být DNA izolována pouze z biologických materiálů. Vhodným
biologickým materiálem je krev, včetně zaschlé a odrolené. Můţe být v podobě kapek, kaluţe,
„cákance― nebo i otřené plochy.
U velmi zničených těl jsou pouţitelné vzorky kostí. Vlasové kořínky také většinou
obsahují dostatečné mnoţství DNA pro vyuţití k analýze. Od přírody padající vlasy DNA
neobsahují, protoţe jsou většinou bez kořínků, nebo obsahují nedostačující mnoţství.
Co se týče lupů, je moţné je vyuţít, pokud obsahují koţní vlákna odloupaná z hlavy.
Pro standardní metody analýzy DNA není moţné vyuţít výkaly, pokud nejsou smíseny
s krví. Stejně tak u moči, je velmi nepravděpodobné, ţe bude obsahovat DNA vhodné
k analýze. Naproti tomu sperma je skvěle vyuţitelným biologickým materiálem. I malé
skvrny spermatu většinou obsahují mnoho spermií, z nichţ kaţdá nese DNA. I kdyby se ve
vzorku nenacházely ţádné spermie, pravděpodobně by stopa stále obsahovala dostatečné
mnoţství buněčné DNA vyuţitelné k analýze.
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Stejně tak poševní sekret je vhodným materiálem pro analýzu, protoţe obsahuje buňky
z vaginální sliznice.
Nález kusu masa, odloupnutého z těla při zranění, je vynikajícím zdrojem vzorku
DNA. Ulomený nehet také obsahuje dostačující mnoţství pro analýzu, stejně jako sliny,
které samotné zdrojem DNA nejsou, ale obsahují sloupané buňky ze stěn úst.
Moţnost nalezení dostatečného mnoţství DNA je i u nosního a ušního sekretu a otisků
prstů, v případě, ţe se podaří setřít odloupané koţní buňky. Pot je pouhý sekret, který sám
osobě DNA vůbec neobsahuje. Některé laboratoře však v minulosti narazili na náhodnou
přítomnost buněk, ze kterých bylo moţné DNA izolovat.
Z uvedených biologických vzorků je moţné izolovat genetickou informaci, u mnoha
z nich je zásadní také nalezené mnoţství, coţ je jedna z nevýhod metod analýzy DNA.73
3.3. ANALÝZA DNA
3.3.1. Sběr vzorku DNA na místě činu
Pro sběr vzorků na místě činu jsou určeny tzv. „DNA sampling kits―, neboli sady
určené přímo pro sběr biologického materiálu obsahujícího DNA. Při uţití jiných odběrových
souprav je vysoké riziko kontaminace vzorku. V České republice v současné době neexistuje
povinnost pouţívat ochranné prostředky při ohledávání místa činu. Kriminalistický ústav
Praha stroze doporučuje pro sběr biologického materiálu vyuţití bavlněných obvazů
navlhčených sterilní vodou.74 V České republice je proto kvůli laxnímu přístupu kriminalistů
k ochranným prostředkům procento kontaminovaných stop relativně vysoké. Přestoţe
vyšetřovatelé mnohdy vědí, jak by měli postupovat, buď nevlastní potřebné pomůcky,
nebo je jednoduše nepouţijí na základě svého uváţení, ţe to není nezbytně nutné.
Jak vypadá základní výbava odběrové sady vzorků obsahující DNA podle Interpolu?
Musí obsahovat kontrolní seznam nástrojů, které se v ní nacházejí a instrukce k jejich
správnému uţití. Prodyšné sáčky nebo nádobky se snadnou indikací narušení, případně obal
z tuhého papíru. Tyto odběrové nástroje musí být označeny čárovým kódem a unikátním
číslem. Dále dva sterilní samozvlhčující tampony, ampuli se sterilní vodou, jednorázové
rukavice a formulář na relevantní informace o vzorku. Toto vybavení je Interpolem
označováno jako základní, zmíněné prostředky jsou tedy povaţovány za absolutní minimum.
Je doporučováno, aby vyšetřovatel by zároveň po celou dobu manipulace se sadou
a biologickým vzorkem měl masku na obličeji a ochranné rukavice.75
Při samotném sběru vzorku je třeba rozlišovat, zda se jedná o vzorek v tekutém stavu
nebo o zaschlý materiál. Vzorek v tekutém stavu je vhodné odebrat suchým sterilním
tamponem, ideálně pipetou, pokud ji sada na odběr obsahuje.
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Suchý materiál můţe být zajištěn různými postupy, vhodné je, pokud moţno sebrat celý
zaschlý vzorek. Přípustné je setření lehce namočeným (ne vlhkým) sterilním tamponem.
Vzorek by měl být zachycen na co nejmenší plochu tamponu. Další moţností je seškrábání
vzorku čepelí sterilního skalpelu. Seškrábaná vrstva pak musí být uloţena do vhodného
sterilního obalu. Moţné je i odříznutí povrchu, na kterém se vzorek nalézá, například kusu
čalounění sedací soupravy nebo tapety. Je nutné opět pouţít sterilní skalpel a vzorek vhodně
uloţit. Některé odběrové sady mohou obsahovat i speciální lepicí pásku, na kterou se vzorek
nalepením přichytí a pak se umístí do speciální krabičky.76
Po uloţení do sterilního obalu se obal společně s celým obsahem sady uloţí do
velkého sterilního obalu (sáčku, krabice…), opět s indikátorem narušení vnitřního prostředí.
Pokud je ta moţnost, je relevantní odebrat také kontrolní vzorek.77
V případech sexuálního napadení se pouţívá „Sexual Offences Medical Examination
Kit―, sada určená pro sběr vzorků při lékařském vyšetření přímo z těla oběti.78
3.3.2. Zabránění kontaminace vzorku DNA
Vzhledem k senzitivitě technik pouţívaných při analyzování vzorků DNA, je naprosto
zásadní uchránit vzorek před kontaminací. Toho se dá docílit dodrţováním instrukcí
a pouţíváním originálních odběrových sad. Odběrové sady by se měli po pouţití
zlikvidovat.79
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D., genetik, který se zabývá analýzou DNA dlouhá léta
a pracoval mimo jiné i jako ředitel DNA laboratoře Kriminalistického ústavu Praha,
v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, ţe sám při práci se vzorky DNA pouţívá
„ kombinézu s kapucí, roušku, rukavice a návleky na boty―80, aby vzorek nekontaminoval.
Dále dodává, ţe se během práce v Kriminalistickém ústavu poměrně často setkával
s problémy plynoucími z nekvalitní práce vyšetřovatelů.81 Je tedy diskutabilní, nakolik jsou
doporučované ochranné prostředky pouţívané pro odběr DNA na místě činu dostačující.
Obecně platí, ţe zabránit kontaminaci vzorku vyţaduje velkou opatrnost a rozhodně
není samozřejmostí, ţe se vzorek podaří zajistit nepoškozený.
3.3.3. Transport a uchovávání vzorku
Všechny odebrané korektně zabalené biologické vzorky by při přepravě měly být
uloţeny ještě do dalšího ochranného obalu. Dále je doporučováno vyuţít mezinárodního
„biohazard― symbolu.82 Při přepravě musí být dodrţovány instrukce buď zakotvené přímo
legislativou, nebo dané místní policií.
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Biologický materiál by měl být uchováván v pokojové teplotě (spíše chladnější), mimo
ostré slunce. Je důleţité, aby byly obal, ve kterém jsou vzorky uchovávány prodyšný. Tekutý
materiál tak vyschne, aniţ by se kontaminoval. Nikdo by se neměl pokoušet vzorky vysušovat
jiným způsobem.
Zmrzlé vzorky musí být uchovány v původním skupenství, aţ do chvíle, kdy je
přistoupeno k jejich analýze. Pokud se nechají samovolně roztát, obsaţená DNA se poničí
a jiţ jí není moţné vyuţít.83
3.3.4. Metody analýzy DNA
Analýza fragmentů DNA se nazývá typování DNA. V Evropě nejčastěji pouţívaná
metoda je RFLP – „restriction fragment length polymorphis―, neboli analýza délkových
polymorfizmů restrikčních fragmentů.84
Při RFLP je DNA nejprve rozdělena na fragmenty pomocí sekvenčně specifického
enzymu. Fragmenty se poté podrobí elektroforéze, coţ je metoda pro separaci molekul různé
velikosti. Vzorek DNA se umístí na skleněnou nebo plastovou desku potřenou tenkou vrstvou
agarózového gelu (přečištěný polysacharid)85, kterou prochází elektrický proud o nízkém
napětí. Molekuly se pohybují od negativního k pozitivnímu pólu. Rychlost pohybu fragmentů
závisí na jejich velikosti. Separace probíhá na bázi molekulové hmotnosti, která je propojena
s velikostí fragmentu.86
Pozice fragmentů je zajištěna pomocí Southernemovy metody. Gel je ponořen do
roztoku, který separuje jednotlivá vlákna. Ta se poté přenesou na plastovou membránu
přitisknutím ke gelu. Nyní se dají rozlišit nukleotidové báze A, T, C, G rozloţené po délce
vláken. Do bází se vloţí sondy v podobě krátkého jednovláknového fragmentu DNA nebo
RNA a radioaktivního atomu. Báze hybridizují (spojují se) se svými komplementárními
protějšky nalézajícími se v sondě. Membrána se přiloţí k rentgenovému filmu, vlivem
přítomnosti radioaktivity sondy (přítomen radioaktivní atom, viz výše), vzniká na filmu
obraz.87
Provedením metody RFLP získáme autoradiogram, který zobrazuje krátké tmavé pásy
přesně popisující jednotlivé fragmenty.88 Výsledky jsou odvozovány díky znalosti frekvence
výskytu fragmentů DNA v populaci. Vědci se dlouho nemohli shodnout, jak s populačními
statistikami zacházet. V roce 1994 navrhl výbor NRC („National Research Council of the
USA―) opatření, která jsou všeobecně uznávána a tedy uţ nevznikají rozpory.
Dalším typem analýzy DNA je VNTR – „variable number tandem repeat―, metoda
zaloţená na sekvencích s variabilním počtem tandemových opakování.
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Metoda VNTR umoţňuje zjistit výskyt identických sekvencí bází po celé délce vlákna DNA.
Nazývá se s variabilním počtem opakování, na základě faktu, ţe počet opakujících se
sekvencí se na jednotlivých lokusech89 liší. Metoda VNTR je mnohem sloţitější a časově
náročnější neţ analýza RFLP. Zároveň je ale výrazně přesnější. Její uplatnění bývá nazýváno
„daktyloskopování― DNA.
DNA se dá analyzovat také pomocí metody PCR – „polymerase chain reaction―,
polymerázová řetězová reakce. Výhodou PCR je, ţe stačí i malý vzorek, díky této metodě
vědci dokáţou analyzovat DNA z jediné buňky. PCR se také někdy říká molekulové
fotokopírování, podle principu, na kterém je zaloţena. Vyuţívá enzym, který kopíruje vlákna
DNA. Řetězovou reakcí tedy vzniká mnoţství kopií původního vzorku. Genetik Kary Mullins
za objev PCR v roce 1993 obdrţel Nobelovu cenu.90
Velkým nedostatkem PCR je, ţe kopíruje jakékoli vlákno DNA, tedy i kontaminanty.
Zároveň je nepouţitelná u případů skupinového znásilnění apod., protoţe by zkopírovala
přítomnou smíchanou DNA. V těchto případech je identifikace pomocí analýzy DNA
mimořádně obtíţná.91
Známá je také analýza STR – „short tandem repeats―, typování krátkých tandemových
opakování, která z PCR vychází.92 Je to moderní metoda, pouţívaná ve většině nabízených
komerčních genetických testů. Zároveň je vyuţívána ve Spojených státech, kde je její pouţití
při analýze nutné pro zajištění kompatibility se strukturou národní DNA databáze.
STR je termín popisující jakoukoli krátkou sekvenci DNA. Příkladem je DNA sekvence
ATATATATATAT, jejíţ opakující se motiv se skládá ze dvou bází, A a T. DNA jedinců se
počtem opakování motivu v sekvenci liší. Jeden člověk tedy můţe mít například sekvenci
ATATAT, druhý sekvenci ATATATATATAT. Ty se dále mohou lišit i svým lokusem.
Při STR se vychází z toho, ţe krátká tandemová opakování jsou jednoznačně variabilní.93
Pouţívá se analýza třinácti aţ šestnácti lokusů, kde je minimální pravděpodobnost, ţe dva lidé
budou mít všechna umístění stejná.
Kromě jaderné DNA je moţné analyzovat i mitochondriální DNA. Pokud má laboratoř
k dispozici pouze malé mnoţství poničeného biologického vzorku, můţe nastat situace, kdy
materiál neobsahuje jádro buňky – tedy jadernou DNA, ale jsou zachovány mitochondrie.
Ve většině buněk se mtDNA vyskytuje ve stovkách kopií, proto je moţné, ţe přestoţe není
zjištěna přítomnost jaderné DNA, některá z mtDNA je zachována.94 Mitochondriální DNA je
zajímavá tím, ţe obsahuje pouze genetický kód matky. Otcovská DNA se podílí pouze na
utváření jaderné DNA, na mtDNA nikoliv. Metoda analýzy mtDNA je významná zejména při
identifikaci. Profil vzniklý analýzou mtDNA je porovnatelný s DNA ţenských příbuzných
z matčiny strany, kteří mají identickou mtDNA jako jejich potomci.95 Zajímavá je také
metoda identifikace pomocí analýzy chromozomu Y, který předává otec všem svým synům.96
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Kaţdá metoda má své výhody i nevýhody. Všechny jsou ale velice sensitivní, proto je
nutné analyzovat pouze stoprocentně čisté, nekontaminované vzorky. Jakmile je pochybnost
o stavu vzorku, není moţné jej při analýze vyuţít.
3.3.5. Profil DNA
Vizuální podoba profilu DNA záleţí na tom, jaká metoda analýzy DNA je pouţita.
Podoba laboratorních výstupů se většinou liší od formy, jakou je profil DNA zanesen do
DNA databáze.
Z laboratoře získáme počítačový výstup, graf97, přesně popisující umístění
jednotlivých alel v chromozomu. Profil zanesený do DNA databáze98 má naopak většinou
formu přehledné tabulky nebo jednoduchého schématu. Jednotlivé alely jsou označeny
pomocí kódu a jejich umístění pomocí číslic.99
Tabulka v příloze č. 32 zobrazuje profil DNA, jak je ukládán do většiny DNA
databází. Některé Národní DNA databáze mají svá specifická schémata.
3.3.6. Záznam o analýze DNA
Kaţdá laboratoř musí o provedení analýzy DNA provést záznam. Podoba se liší
laboratoř od laboratoře, jsou však dány základní informace, které záznam musí obsahovat.
Laboratoř musí zaznamenat všechen materiál, který přijala, jeho číslo a zabalení.
Dále je zapsán pohyb vzorku od nalezení a odebrání na místě činu aţ k předání výsledků pro
potřeby vyšetřování. Záznam také obsahuje přesný popis důkazu a uvádí metodu analýzy
DNA vyuţitou při získávání profilu. Závěrem jsou uvedeny výsledky analýzy, v případě, ţe
byla úspěšná v podobě vizuálního výstupu profilu DNA. Pokud se nepodařilo profil vytvořit,
je přiloţena zpráva popisující důvody.100
3.3.7. Výstupy analýzy DNA a komparace profilů
DNA analýza můţe být buď úspěšná, nebo neúspěšná. Pokud se podaří získat profil
obsahující nedostatečné informace o DNA, je důkaz předán vyšetřovatelům
jako nepřesvědčivý. V takovém případě, není podezření vyloučeno, ale ani potvrzeno. Tento
případ nastává při nedostatečném mnoţství DNA v důkazu, podezření na kontaminaci vzorku
nebo zjištění, ţe biologický vzorek obsahuje směs DNA více pachatelů (při skupinovém
znásilnění apod.). Někdy laboratoř dojde k závěru, ţe důkaz DNA neobsahuje (pouţití
kondomu při znásilnění) nebo je vzorek nedostačující pro vyvození jakýchkoli závěrů.
Jestliţe se podaří profil DNA vytvořit, je buď přímo porovnán s DNA podezřelého,
nebo je jeho výstup převeden na alfanumerický kód, do podoby, která je zaznamenávána
v DNA databázi. Profil tak můţe být rychle porovnán se všemi záznamy, které databáze
obsahuje.
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Výstupem je buď shoda, nebo vyloučení. Významnost shody je vyjádřena pomocí
statistické pravděpodobnosti známé pod zkratkou RMP – „random match probability―, neboli
pravděpodobnosti náhodné shody. Pravděpodobnost se vţdy pohybuje v nepatrných číslech.
RMP tedy nevyjadřuje jak moc je jisté, zda je podezřelá osoba vinna a z tohoto úhlu pohledu
by na ni neměl být brán ohled. Shoda profilu DNA z místa činu a profilu DNA v databázi je
náznakem, ţe vzorek pochází od konkrétního jedince, nikoli samotným důkazem. Jedinec se
mohl nacházet na místě činu před jeho spácháním, nezávisle na událostech. Nalezení jeho
DNA na místě činu tedy nutně nemusí mít s trestným činem nic společného. Je na
vyšetřovatelích, aby dokázali spojitost jedince s případem dalšími důkazy.101, 102
3. 4. NEDOSTATKY VYUŢITÍ ANALÝZY DNA
3.4.1. Kontaminace vzorku, špatná manipulace, nastrčení
Vyuţití profilu DNA získaného forenzně-genetickým testováním představuje kromě
výhod i mnohá rizika. Místo činu je manipulovatelné. Pachatel mohl záměrně podstrčit stopu
obsahující cizí DNA. Například nedopalek cigarety, stopu krve a podobně. Při ohledání místa
činu můţou být některé důleţité stopy přehlédnuty, či neúmyslně zničeny vyšetřovateli.
Policista také můţe úmyslně podstrčit falšovanou stopu, aby ovlivnil výsledky vyšetřování.
Velmi častou chybou vyšetřovatelů je neúmyslná kontaminace stop biologickým materiálem,
coţ souvisí s nesprávným přístupem k zajištění stopy. Existuje norma, ISO 17020103,
popisující standard práce orgánu činných při vyšetřování, zahrnující standardní postup při
ohledání místa činu a zajišťování vzorků. Podle této normy v současné době není
akreditována ţádná ze součástí Policie ČR.
V souvislosti s nedostatečným poučením mnohých kriminalistů a techniků pracujících
se stopami, dochází nejen k nesprávnému zajištění stop, ale i jejich zničení při transportu,
nesprávnému označení a chybným nebo chybějícím záznamům o přístupu ke stopě. U nás
často chybí záznamy zejména o tom, kdo měl ke stopě přístup. Problémem je selektivní výběr
stop vyšetřovatelem. Můţe dojít k přehlédnutí některých stop. Například
při nalezení popelníku plného nedopalků cigaret, se zajistí jen několik z nich leţících na
vrchu. Nezajišťuje se celý popelník. Není však jistota, ţe pod odebranými nedopalky se
nenacházeli nějaké cigarety s biologickým materiálem další osoby. Nezajištění celého
popelníku je standardní postup, na odběr cigaret se nahlíţí jako na povolenou selekci
důkazů.104
Další rizika jsou spojena s prací v laboratoři. Častou chybou je nedostatečná
dokumentace manipulace se vzorkem. Pracovníci mohou také úmyslně či neúmyslně vzorky
zaměnit. Důleţité je také správné označení vzorků pomocí čárových kódů. Hrozbou pro
nevinného je falešně pozitivní výsledek, který můţe nastat vlivem kontaminace, nesprávnou
manipulací nebo záměnou vzorku. Stejně jako zajišťování stop na místě činu, mělo by i
testování v laboratořích probíhat podle určitých standardů. Laboratoře by měly být vybaveny
vyhovující, kontrolovanou technikou a mít k dispozici vhodné laboratorní prostředí.
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Častým problémem je pouţívání exspirovaných chemikálií, jeţ by také měly být standardně
kontrolovány. Problémem je neodbornost personálu, či přetíţenost. Neexistuje dvojí kontrola
nad lidským faktorem a ve valné většině případů, ani vzorku DNA.
V ČR je povinná akreditace laboratoří, ISO 17025, která však má své nedostatky.
Kontrola je prováděna pouze jednou ročně. Laboratoř má právo odmítnout auditora, který jí
nevyhovuje. Můţe docházet k domluvě s konkrétní osobou o nechání akreditace nevyhovující
laboratoři. Mnohé laboratoře si také před auditem půjčují správné vybavení či neexspirované
chemikálie. Nejsou stejná pravidla pro všechny, neboť auditoři si kladnou různé nároky na to,
aby laboratoř prošla. Někteří nesmyslné, jiní nedostatečné. V laboratořích také často před
auditem zpětně doplňují povinné záznamy, které sice nejsou správné, ale uspokojí auditora.
Zmíněné faktory mohou vést k chybnému znaleckému posudku a tím i k falešnému
obvinění nebo naopak nezjištění viny. I přes správně určený profil DNA se můţe stát vlivem
neúplného znaleckého posudku, ţe je výsledek dezinterpretován. Takový posudek můţe
obsahovat slovní hodnocení výstupů analýzy DNA, na místo přiloţeného záznamu profilu
DNA. Slovní hodnocení je subjektivní a tudíţ pro vyšetřování zavádějící.105 Důleţité je
i zajištění vzorku pouţitého při vytvoření profilu. Můţe se stát, ţe je vzorek „spotřebován―
při analýze106, pokud se tak ale nestane, je důleţité zaznamenat, jak je poté uloţen.
V souvislosti s nedostatečným školením pracovníků laboratoří a kriminalistů
je zmiňován tzv. CSI efekt, pojmenovaný podle oblíbeného amerického seriálu CSI (Crime
scene investigation, natáčený od roku 2000)107 popisující vyšetřování kriminalistů
v Las Vegas, s důrazem na hledání stop a jejich vyuţití. Bohuţel mají stále někteří
vyšetřovatelé a technici z televize zafixovanou představu, ţe analýza DNA je
nepřemoţitelným důkazem a vţdy usvědčí pachatele. Neuvědomují si tak limity ve vyuţití
vzorků. Analýza stopy z nalezeného oblečení neříká, kdy se tam tento biologický materiál
dostal. Doktor Dean Hildebrand, expert na forenzní DNA upozorňuje na případ, u kterého
asistoval, kdy existoval silný důkaz proti ve finále nevinnému podezřelému. Na oblečení
nalezeném v blízkosti místa činu byla zjištěna jeho DNA. Obhájci podezřelého se nakonec
podařilo dokázat, ţe oblečení ve skutečnosti patřilo spolubydlícímu podezřelého a ţe jeho
DNA se na něj dostala týden před incidentem. Nakonec byl usvědčen pravý pachatel.108
Dále existují rizika spojená s národními DNA databázemi. Nyní se podívejme pouze
na ta, spojená přímo s analýzou DNA. Do databáze můţe být uloţen nesprávně určený profil
DNA. Vloţený profil můţe být získán v nevyhovující nebo neakreditované laboratoři, nebo
laikem bez adekvátního vzdělání v oboru. Komparace s takovými stopami opět můţe vést
k dezinterpretaci a chybnému úsudku při vyšetřování.
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3.4.2. Umělá DNA
V květnu roku 2010 oznámil kalifornský institut J. Craiga Ventera (JCVI), ţe se týmu
vědců pod vedením doktora Ventera podařilo vyrobit syntetickou DNA, schopnou replikace.
Po patnáctiletém výzkumu se za pomocí počítače podařilo z chemických látek vytvořit kopii
DNA bakteriální buňky. Tu vědci poté vloţili do cizí buňky. Buňka po vloţení syntetické
DNA adoptovala chování zapsané v syntetickém genetickém kódu.
Umělá DNA je schopná replikace, buňka pouţitá při výzkumu se zkopírovala více neţ
miliardkrát. Tím vznikly další buňky kontrolované syntetickou DNA. Poprvé se tak podařilo
uměle vytvořit DNA, která je schopná bez zásahů sama ovládat buňku.109 Vědci si od objevu
slibují nejen průlomy v lékařství, ale i vytvoření buněk schopných z ovzduší odchytávat oxid
uhličitý. Nad etickými aspekty umělého vytváření ţivota se vedou diskuze.
JCVI při svém výzkumu od roku 2003 spolupracoval s vládou Spojených států,
od roku 1997 s nezávislými bioetickými organizacemi. Umělé vytvoření DNA představuje
obrovský posun ve vědě, zároveň je pouze prvním krokem k mnohem důleţitějším objevům.
Potenciál genetiky je obrovský, stejně tak hrozba zneuţití jejích výsledků. Pomocí synteticky
vytvořených buněk by bylo moţné vytvořit ty nejsilnější biologické zbraně, jaké si dokáţeme
představit. Doktor Venter uklidňuje, ţe objev jeho týmu nijak nebezpečí bio-terorismu
nezvýšil. Ve Spojených státech obecně panuje přesvědčení, ţe nebezpečí zneuţití syntetizace
DNA je minimální, naproti tomu přínosy společnosti velmi významné. Massachusetts
Institute of Technology (MIT) vydal zprávu, ve které se přiklání k názoru, ţe potenciální
hrozby jsou minimální.110
Genetik Daniel Vaněk se dva roky věnoval výzkumům na masových hrobech v Bosně
a Hercegovině. Kromě jiného, provedl i výzkum pro jednu americkou agenturu, během
kterého zjišťoval, jak se dá falšovat genetická informace. Vaněk potvrdil tvrzení izraelských
vědců, ţe důkazy poskytované analýzou DNA nemusejí být věrohodné, ţe DNA lze uměle
vyrobit a důkaz podstrčit. Sám říká, ţe vyrobit umělou DNA je poměrně snadné. Stačí k tomu
biologický vzorek člověka, jehoţ DNA chceme zfalšovat, třeba sliny sejmuté z hrdla
skleničky, ze které pil. Ze vzorku získáme jeho DNA, potom uţ stačí namnoţit ji podle vzoru.
Daniel Vaněk přiznává, ţe byl několikrát poţádán o zfalšování DNA při rozhodování
o otcovství. Dodává, ţe by samozřejmě nikdy DNA nezfalšoval. Skutečnost, ţe lze uměle
vytvořit kopii DNA představuje pro vyuţití DNA jako důkazu obrovskou hrozbu.
Při podstrčení cizího vzorku tak můţe být obviněn člověk, který na místě činu ani nebyl.
Proto je zásadní, aby byla vina prokázána i za pomocí dalších doplňujících důkazů.111
3. 5. KDE ANALÝZA DNA POMÁHÁ
Existuje mnoho forenzních projektů, které ke své práci úspěšně vyuţívají analýzu
DNA. Ať uţ jde o identifikaci těl v masových hrobech, obětí hromadných neštěstí,
či po letech nalezených unesených dětí. Typování DNA má obrovský potenciál. Projektů
a způsobů vyuţití existuje opravdu mnoho, přesto jsem se rozhodla některé z nich uvést.
Kritériem výběru byla zejména zajímavost projektu.
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3.5.1. Chybovat je lidské – Project Innocence
Innocence Project je organizace zaloţená roku 1992 studenty právnické fakulty na
Yeshiva Univerzity v USA. Jejím cílem je pomocí testování DNA ospravedlnit neprávem
odsouzené. Zatím bylo ve Spojených státech takto ospravedlněno 266 odsouzených, z nichţ
17 z nich sedělo v cele smrti. Průměrně si nevinní za čin, který nespáchali, odseděli 13 let.
Z odhalených případů byli v 70% neprávem odsouzeni lidé barevné pleti, z toho 61%
Afroameričanů. Project Innocence tak prokázal nevinu 158 nevinných Američanů tmavé pleti.
Jedna třetina všech ospravedlněných byla odsouzena ve věku mezi 14 a 22 lety. Valná většina
neprávem odsouzených byli muţi, neboť se většinou jednalo o sexuální napadení a znásilnění,
coţ jsou činy, které páchá výrazně větší procento muţů, neţ ţen.
Jeden příklad za všechny, Kirk Bloodsworth byl v roce 1985 odsouzen k trestu smrti
za znásilnění a brutální vraţdu devítileté holčičky. Byl zatčen na základě anonymního
telefonátu, který tvrdil, ţe byl Bloodswort s dítětem viděn v den vraţdy a náčrtu podoby
provedeném policií na základě výpovědi pěti svědků. U soudu všichni dosvědčili,
ţe Bloodsworthe s dívkou viděli. Prezentována byla i výpověď, ţe Bloodsworth prohlásil,
ţe udělal něco, co poznamená jeho vztah s manţelkou. V blízkosti těla byl nalezen otisk boty,
který byl prohlášen za neidentifikovatelný. Tato stopa pomohla Bloodsworthovi u odvolacího
soudu, kde mu byl trest sníţen na dvě po sobě jdoucí doţivotí. V roce 1992 bylo povoleno
provedení analýzy DNA stop nalezených na spodním prádle, kraťasech a při pitvě oběti.
Výsledky byly porovnány s DNA Bloodsworthe a dívky. Vzorek nepatřil ani jednomu z nich.
Bloodsworth byl nálezem stop na spodním prádle vyloučen z moţných pachatelů.
Byl omilostněn a v roce 1993 po 8 letech ve vězení, z nichţ 2 roky čekal na trest smrti,
propuštěn. Na základě výsledků testování kriminalisté později dopadli i pravého pachatele.
Bloodsworth se stal prvním na smrt odsouzeným člověkem, u nějţ byla díky organizaci
Project Innocence prokázána nevina.
Organizaci můţe o přezkoumání případu poţádat kdokoli. Stačí zaslat na adresu
kde organizace sídlí dopis obsahující faktické shrnutí a seznam důkazů pouţitých při
odsouzení. Projekt však akceptuje pouze případy, ve kterých jsou k dispozici biologické
důkazy nebo DNA, a existuje moţnost ospravedlnění pomocí analýzy DNA. O pomoc
kaţdoročně poţádá více neţ 3 000 osob. Kaţdý případ je pečlivě přezkoumán, výsledkem je
posouzení, zda je moţnost testování DNA a pokud ano, zda můţe testování prokázat nevinu.
V některých případech, vede vyšetřování aţ k osvobození nevinného člověka. Tento proces
trvá většinou okolo jednoho roku. V případech, kdy organizace testovala DNA důkaz, byla
v 43% prokázána nevina odsouzených lidí. U 42% osob byla potvrzena vina. V 15% byly
výsledky testování neprůkazné. Průzkum odhalil, ţe 75% neprávem odsouzených bylo
usvědčeno identifikací očitého svědka, v 50% hrály roli chyby forenzní vědy, ve 25% se
nevinní nakonec doznali k činu a v 15% byly brány v potaz informace od nedůvěryhodných
osob. Ve Spojených státech existuje biologická stopa asi u 5-10% trestných činů. U ostatních
případů není, jak by se dokázala nevina člověka odsouzeného na základě některé z uvedených
příčin. Project Innocence je nezisková organizace, financovaná je převáţně jedinci (45%) a
nadacemi (30%). Peníze jsou pouţity převáţně na výdaje spojené s přímo s ospravedlněním
odsouzeného, včetně testování DNA, soudu a podobně.112
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Organizace Project Innocence je také jedním ze zakládajících členů nadnárodní sítě Innocence
Network, svazu nezávislých organizací pracujících na ospravedlnění neprávem odsouzených a
zlepšení systému trestní justice. Organizace si jejím prostřednictvím předávají své zkušenosti.
Členských organizací je 55 a liší se nejen velikostí, ale i kritérii případů, které přijímají.
Zajímavé je, ţe přes svoje zaměření, Project Innocence podporuje trest smrti, ale
pouze za předpokladu, ţe budou přesně popsány a odhaleny všechny příčiny justičních
omylů.113
3.5.2. Shoah Project
Shoah Project při Arizonské univerzitě má za cíl vytvořit databázi DNA lidí, kteří
přeţili Holocaust (hebrejsky Shoah) a jejich přímých potomků. Pomocí porovnání profilů
DNA databáze se mají znovu shledat rodiny rozdělené za druhé světové války. Cílem je nalézt
sourozence či příbuzné, kteří mohli přeţít nebo jejich těla, aby se mohla důstojně pohřbít.
Zejména lidem, co přeţili Holocaust jako děti a svou rodinu jiţ nikdy nenašli, se tak otevírá
moţnost jak nalézt nějaké příbuzenstvo. Shoah Project spolupracuje s evropskými zeměmi při
odkrývání masových hrobů a identifikaci lidských ostatků. Dává si za cíl vytvořit co největší
databázi, aby tak zvýšil šanci na úspěšné nalezení shodných profilů.
Projekt zaloţil Syd Mandelbaum, vědec, jehoţ rodiče přeţili Holocaust. Tři z jeho
prarodičů byli zplynováni v Osvětimi v roce 1942, dědeček z matčiny strany se dlouho udrţel
v pracovní skupině, ale jeho konečný osud není znám. Mandelbaum pracoval v týmech
pouţívajících analýzu DNA pro rozřešení historických záhad, aţ jednou četl v novinách,
ţe byl poblíţ Stuttgartu nalezen masový hrob z dob druhé světové války a uvědomil si,
ţe neexistuje ţádná databáze, která by pomohla oběti identifikovat. Jeho nápad takovou
databázi vytvořit byl podpořen doktorem Michaelem Hammerem, jehoţ genetická laboratoř
při Arizonské univerzitě se stala sídlem projektu. Shoah Project se mimo genetické
identifikace zabývá také produkcí výukových materiálů o Holocaustu.114
3.5.3. Identifikace obětí 11. září 2001
Identifikace obětí teroristické útoku na newyorské World Trade Centre byla pro
forenzní specialisty velkou výzvou. V době útoku nebyl připravený ţádný nouzový plán
identifikace takového mnoţství neznámých obětí. Národní institut spravedlnosti svolal
specialisty, aby rychle vymysleli plán, podle kterého bude identifikace probíhat.
Ti připravili formuláře a odběrové sady pro zajištění vzorků DNA. Byly vytvořeny profily
DNA nalezených těl a biologického materiálů nalezeného v troskách budov. Kromě
samotných těl do laboratoře vyšetřovatelé předali více neţ 20 000 nalezených lidských
vzorků. Všechny záznamy byly zaneseny do DNA databáze vytvořené speciálně pro
identifikaci obětí tohoto teroristického útoku. Do roku 2005 bylo identifikováno pouze 1585
z předpokládaného počtu 2792 mrtvých. Proces identifikace byl pozastaven, protoţe zbylé
vzorky nebylo moţné analyzovat. Pokračovat bylo moţné aţ v roce 2007, kde byla
představena metoda analýzy DNA vyuţitelná pro velmi zničené stopy.115
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4. DNA DATABÁZE
4.1. ÚVOD
Pokroky v genetice přináší stále spolehlivější metody analýzy DNA. Vyuţití analýzy
DNA ve forenzních vědách je na vzestupu, kriminalisté si oblíbili biologické stopy
a přicházejí s nimi stále častěji. Pro usnadnění práce při hledání shodné DNA s tou, nalezenou
na místě činu, byly v mnoha zemích vytvořeny elektronické DNA databáze. Vyšetřovatelé
jsou tak schopni získat podezřelého, který se na místě činu pohyboval, během několika minut.
Stačí nechat analyzovat vzorek v laboratoři a vzniklý profil porovnat v počítači.
Nad korektností uchovávání profilů osob se vede rozsáhlá debata. Příznivci poukazují
na průlomy v dlouho nevyřešených případech, identifikaci neznámých obětí, urychlení a
usnadnění vyšetřování. Odpůrci připomínají ochranu citlivých osobních údajů a ostatní etické
otázky. Vědci upozorňují na limitovanost vyuţití analýzy, zejména na fakt, ţe samotná shoda
profilů nemůţe být dostatečným důkaz pro usvědčení pachatele. Přesto mají někteří
vyšetřovatelé i orgány činné v trestním řízení stále tendenci tyto stopy přeceňovat. Co si tedy
o DNA databázích myslet?
4.1.1. Co je to forenzní DNA databáze?
Forenzní DNA databáze, nebo také DNA databanka, je něco jako digitální kartotéka
shromaţďující profily DNA pouţívané pro účely kriminálního vyšetřování. Většinou tato
databáze obsahuje profily neidentifikovaných stop z trestných činů, profily osob podezřelých
z trestné činnost, dříve odsouzených za trestnou činnost a někdy také nezvěstných. Většina
zemí uchovává i vzorky, ze kterých byly profily vytvořeny. Důvodem je moţná kontrola
kvality vytvořeného profilu, kontrolní opakování analýzy nebo zjištění nových informací díky
novým metodám dynamicky se rozvíjející genetiky. V počátcích analýzy DNA bylo třeba
velké mnoţství biologického materiálu, aby se stopa dala analyzovat, dnes uţ stačí díky
novým metodám i nesrovnatelně menší vzorky. Vyšetřovatelé přicházejí s biologickými
stopami nalezenými při vyšetřování stále častěji a většina databází se tak rychle rozšiřuje.
Některé databáze obsahují profily všech odsouzených pachatelů, jiné odsouzených za
konkrétní trestný čin – většinou vraţdu nebo znásilnění. Jiné státy v databázi ponechávají
i profily neodsouzených lidí, kteří byli podezřelými v zaznamenaném trestném činu, i kdyţ
byli nakonec jako pachatelé vyloučeni.
Nově získaný DNA profil stopy z místa činu je obvykle porovnáván v DNA databázi
s ostatními profily. Pokud je nalezena shoda, je tím dokázáno pouze to, ţe dotyčný byl na
místě činu, nikoli jeho vina v souvislosti s trestným činem. Kdyţ se shoda neprokáţe, je profil
do databáze uloţen, jako neidentifikovaný (neznámé totoţnosti).116
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4.1.2. Národní DNA databáze
Národní DNA databáze shromaţďují profily osob v daném státě, většinou podle
určitých kritérií daných legislativou. Stejně tak bývá přesně určeno, kdo a za jakých okolností
můţe národní DNA databázi vyuţít.
První národní DNA databáze byla zaloţena v dubnu roku 1995 v Anglii a
117
Walesu. Následoval ji Nový Zéland a v roce 1998 také Francie118, Rakousko, Německo a
Nizozemské království. V roce 1999 se připojilo Finsko, v roce 2000 Belgie a Dánsko.
V současné době má většina evropských států svou národní DNA databázi. Z výjimek stojí za
zmínku Španělsko, Itálie a Irská republika.119 Známá národní databáze Spojených států,
NDIS, byla právně povolena jiţ v roce 1994. Fungovat však začala aţ roku 1998.120
Rusko je v začátcích a stále váhá. V roce 2009 vešel v platnost zákon o pouţívání
genetického materiálu pro analýzu DNA, předpokládající vytvoření národní databáze, zatím je
jasné pouze to, ţe její vytvoření by bylo pro Rusko příliš nákladné. Yury Lekanov, přední
ruský forenzní specialista je přesvědčen, ţe by DNA databáze byla velkým přínosem. Zároveň
odmítá tvrzení neetičnosti ukládání profilů ruských občanů v databázi. Prosazuje velmi
kontroverzní názor, ţe by měla existovat všeobecná povinnost odevzdání vzorku DNA
a otisků prstů pro uloţení do databáze u kaţdého ruského občana. Vytvoření takové databáze
je podle něj v zájmu státu, a tedy i kaţdého Rusa. Otázka ruské národní DNA databáze zatím
zůstává nevyřešena.121
Zmiňme také DNA databázi fungující v Kanadě, australskou databázi NCIDD a
rozjíţdějící se zajímavý projekt národní DNA databáze v Jihoafrické republice. V tomto
případě zaměřený na potlačení rozšířeného znásilňování. V roce 2009 byla zveřejněna studie
Medical Research Council provedená na jihoafrické muţské populaci. Výsledky jsou šokující.
Jeden ze čtyř dotazovaných muţů v průzkumu přiznal, ţe ve svém ţivotě znásilnil nějakou
ţenu. Z muţů, kteří se dopustili znásilnění, tři ze čtyř řekli, ţe se poprvé činu dopustili, kdyţ
byli teenagery. Pracovníci MRC vycházeli z odpovědí získaných od 1 738 muţů.
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Bez ohledu na barvu pleti, z měst i vesnic. Při průzkumu bylo pouţito speciální elektronické
zařízení, které umoţnilo respondentům zůstat v anonymitě. V 73% se muţi dopustili prvního
napadení, neţ jim bylo 20 let. Téměř polovina respondentů, kteří přiznali znásilnění, se
dopustili tohoto činu vícekrát. Profesorka Rachel Jewke, která celou studii vedla, zdůraznila,
ţe všichni muţi uvedli, ţe znásilněnou osobou byla ţena, přestoţe byli dotazováni i na
znásilňování muţů. Zároveň jeden z deseti respondentů přiznal, ţe byl znásilněn jiným
muţem.
Problémem Jihoafrické republiky není pouze netrestání pachatelů znásilnění,
ale celkový přístup muţské populace k tomuto činu. Jihoafričtí muţi byli vţdycky
vychováváni s důrazem na jejich muţnost a sílu. Ovládnutí ţen a prosazování svého pomocí
síly se stalo odrazem těchto uznávaných hodnot. Projekt DNA si klade vysoké cíle: vyšetřovat
případy znásilnění, podporovat oběti a vštípit společnosti, ţe znásilňování je trestné
a neomluvitelné.122
4.1.3. V čem jsou rozdíly mezi jednotlivými databázemi?
Národní DNA databáze se obecně liší rozsáhlostí a podobou profilů DNA. Jsou snahy
podobu profilů sjednotit, aby se zjednodušila spolupráce mezi jednotlivými státy.
Do jednotlivých databází jsou ukládány profily vybrané podle určitých kritérií, většinou
daných legislativou. Všeobecně je akceptováno ukládání profilů neidentifikovaných důkazů.
Ukládání profilů osob se liší stát od státu. V některých zemích je omezeno pouze na
odsouzené pachatele, v Británii se v databázi nechávají i profily vyšetřovaných,
neodsouzených či zproštěných viny. Analogicky ke vstupním kritériím, se databáze liší i
kritérii pro vyjmutí profilu z databáze. V některých zemích se z databáze odstraňují profily
podezřelých osob, po objasnění případu nebo odsouzených po uplynutí trestu a podobně.
Jinde jsou záznamy doţivotní.
Teoreticky existují tři typy DNA databází. Databáze všech občanů státu, bez ohledu na
to, zda kdy byli propojeni s trestnou činností. Tento systém v současné době nepouţívá ţádná
země na světě. Z pohledu vyuţití v boji proti kriminalitě, by se jednalo o velmi účinný
nástroj. V případě, ţe by se při narození ukládal profil DNA kaţdého člověka, by byl ale
systém neúnosně drahý. Zároveň nám etické otázky takovou databázi nedovolují zaloţit.
Jednalo by se o enormní zásah do lidských práv a svobod.
Kladem celopopulační databáze by bylo, ţe by se odstranil problém současných
databází, které obsahují většinou mnohem větší mnoţství profilů osob jiné barvy pleti neţ
bílé. Ve Velké Británií se jiţ podařilo nashromáţdit profily jedné třetiny všech černých muţů,
nesrovnatelně větší poměr k počtu všech takových jedinců, neţ kolik je uloţeno profilů
bělochů. Tuto situaci také nemůţe povaţovat za správnou. Dalšími typy jsou jiţ existující
databáze s profily všech odsouzených i podezřelých a databáze pouze odsouzených osob.
Některé databáze jsou omezeny pouze na pachatele určitých trestných činů. Většina zemí má
zákony ošetřené záleţitosti spojené s pouţíváním databází. To co od sebe databáze odlišuje,
jsou státem daná omezení a kritéria.123
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4.2. NÁRODNÍ DNA DATÁBÁZE VE SVĚTĚ
4.2.1. Význam národních DNA databází
Biologická stopa se většinou najde u závaţnějších zločinů, ve kterých jsou pachateli
často recidivisté. V takových případech můţe DNA databáze významně pomoci. Obecně
je největším přínosem existence databáze urychlení a zjednodušení kriminálního vyšetřování.
Pro větší efektivitu, neţ jakou zaznamenáváme dnes, by bylo výhodné databáze stále
rozšiřovat. Většina zemí tuto myšlenku podporuje.
Porovnání profilů DNA je významným prostředkem při ospravedlnění nebo vyloučení
podezřelých při vyšetřování a odvrací tak uvěznění neprávem odsouzených osob. Neshoda
profilu podezřelého a stopy z místa činu často vede k obratu ve vyšetřování a nalezení osoby,
která se na místě činu pohybovala pomocí databáze. Kdyby DNA databáze neexistovala,
je moţné, ţe by kriminalisté ţádnou spojitost pachatelem s trestným činem nenalezli a tedy by
ani nevyšetřili, zda čin nespáchal.
Další výhoda spočívá v ušetření peněz vynaloţených na vyšetřování při ukládání
profilů neodsouzených. Pokud čin opravdu spáchali, je pravděpodobné, ţe se trestné činnosti
dopustí znovu. Zároveň je finančně méně náročné „pouhé― porovnání profilů v databázi, neţ
dohledávání podezřelých podle ne vţdy věrohodných očitých svědectví a podobně.
Význam národních DNA databází můţe být v některých případech klíčový.
Kaţdopádně je dalším pomocným prostředkem v uplatňování práva. Zatím však DNA
databáze nepomáhají v tolika případech, co by si jejich zakladatelé představovali.
Ve většině zemí se věří, ţe to souvisí s nedostatečným rozsahem uchovávaných profilů.
Je třeba zmínit také fakt, ţe valná většina vyšetřovaných případů je stále vyřešena pomocí
jiných prostředků, neţ je vyuţití databáze DNA.124
4.2.2. Situace v Evropské unii
Většina členských států Evropské unie má vlastní národní DNA databázi.
EU pro dohled nad databázemi spustila výzkumný projekt GeneBanC. Cílem projektu je
analýza právních, etických a sociálních aspektů tří typů databází s biologickým materiálem:
klasických biobank, populačních biobank a forenzních DNA databází. GeneBanC definuje
hrozby a přínosy pouţívání takových databází. Dále vytváří různá doporučení.
GeneBanC projekt vydal v roce 2007 publikaci, týkající se situace v jednotlivých
evropských státech. Přestoţe se na práci podílelo mnoho odborníků, nebyli schopni sehnat
informace o některých, zejména pobaltských státech. V několika zemích se nepodařila
definovat konkrétní legislativa. Na národní DNA databáze popsaných států bylo nahlíţeno
s ohledem na zajištění vzorku, vstupní kritéria pro vloţení profilu DNA do databáze, zda lze
profil z databáze odstranit, kdo má k informacím přístup a jak funguje spolupráce s ostatními
zeměmi.
Ráda bych zmínila některé zajímavé databáze, kterým se jiţ ve své práci nebudu
podrobněji věnovat.
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Rakouská DNA databáze zaloţená roku 1997 obsahuje zhruba 94 500
identifikovaných profilů a asi 25 000 profilů vytvořených z nezjištěných biologických stop
z trestné činnosti. Databáze je spravována Ministerstvem vnitra a její uţití upravuje zákon
BGBL129. I No. 151/2004 (převzatý v nezměněné podobě z BGBL No. 566/1991).
Kriminalisté mohou analyzovat DNA osob podezřelých ze spáchání závaţného trestného
činu, odsouzených, nezletilých a mentálně postiţených osob. Vstupním kritériem pro uloţení
profilů podezřelých osob je podezření ze spáchání trestných činů klasifikovaných v legislativě
jako „závaţné―. Ukládání profilů odsouzených a stop z trestné činnosti není zákonem nijak
omezeno.
Všechny profily odsouzených jsou odstraněny dosaţením 80 let věku nebo zproštěním
viny. Kriminalisté mají přístup k databázi profilů uvedených pod číselnými kódy. Plný přístup
včetně osobních informací o osobách mají pouze soudní autority. Spolupráce s ostatními
zeměmi probíhá přes Interpol.130 Rakousko také v roce 2005 podepsalo dohodu z Prüm
(Convention of Prüm) a tím získalo automatický přístup k DNA databázím ostatních
signatářských zemí, případně snadnou výměnu DNA dat. Signatářskými zeměmi byly: Belgie,
Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemské království, Rakousko a Španělsko (Španělsko
sice nemá DNA databázi, analýzu DNA ale vyuţívá ve stejném měřítku, jako ostatní evropské
země).131
Dalším státem, o kterém bych se chtěla zmínit je Belgie. Velikost její DNA databáze
je zhruba 9 200 identifikovaných profilů DNA a asi 10 900 neidentifikovaných profilů stop
z trestné činnosti. Databáze byla zaloţena roku 1999 a je spravována Národním institutem
kriminalistiky (National Institute for Criminalistics and Criminology (NICC)). Legislativně
je problematika ošetřena zákonem o trestním řízení a zákonem ze dne 22. března 1999, který
se týká přímo procesu identifikace pomocí analýzy DNA. Zatímco Rakousko si vytvořilo
vlastní strukturu databáze, Belgie pouţívá systém CODIS: SQL Server 2000.132
Dánská DNA databáze obsahuje zhruba 18 900 identifikovaných profilů a téměř 2000
neidentifikovaných stop. Byla zaloţena v červenci roku 2000 a spadá pod sekci forenzní
genetiky Institutu forenzní medicíny při Kodaňské univerzitě. Problematiku upravuje zákon
No. 434 z května roku 2000. Dánsko pouţívá verzi systému CODIS: SQL. Do databáze jsou
ukládány profily všech odsouzených a neidentifikovaných stop bez omezení. U podezřelých
osob se ukládají profily u podezření z trestné činnosti s nepodmíněnou trestní sazbou
nad 1,5 roku. U ospravedlněných osob a neusvědčených podezřelých musí být profil vyjmut
do 2 let od ukončení stíhání nebo propuštění. Profily odsouzených se odebírají dosaţením
80 let věku. Testování DNA je moţné u všech podezřelých z trestné činnosti bez omezení,
biologických stop z trestné činnosti, všech odsouzených, mladistvých i mentálně postiţených
osob.
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Plný přístup k DNA databázi (včetně jmen a osobních informací o jedincích) má
policie, státní zástupce, Ministerstvo spravedlnosti, ombudsman a všichni členové oddělení
forenzní genetiky na Kodaňské univerzitě. Spolupráce s ostatními zeměmi Evropy je
uskutečňována přes Interpol.133
Finská národní DNA databáze zaloţená roku 1999 pouţívá strukturní systém CODIS.
Její velikost je zhruba 49 000 identifikovaných profilů a asi 8500 neidentifikovaných stop
z trestné činnosti. Databázi spravuje Kriminální laboratoř národní vyšetřovací sluţby (Crime
laboratory of the National Bureau of Investigation (NBI)). Problematiky se týká zákon
o donucovacích opatření (Coercive Measures Act) z roku 1997 s novelizacemi v roce 2004 a
2007. Podle zákona můţou kriminalisté odebrat vzorek pro analýzu DNA u všech
odsouzených a osob podezřelých z trestného činu s trestní sazbou nepodmíněného trestu
nad 6 měsíců. U nezletilých je povoleno odebrání pouze v případě, ţe je to nezbytně nutné pro
vyšetřování trestného činu. Profily nezletilých mladších patnácti let nesmějí být ukládány do
databáze. U mentálně postiţených osob je povoleno testování DNA pouze pokud jsou proti
nim další důkazy podporující podezření z trestné činnosti, nebo pokud byli usvědčeni ze
spáchání trestného činu.
Sice se ukládají se profily podezřelých ze spáchání trestného činu s trestní sazbou
nepodmíněného trestu nad 6 měsíců, na druhou stranu u odsouzených pachatelů pouze ty
profily, kdy byl pachatel odsouzen na 3 roky vězení a více. Profily osob, kterým je nařízena
ochranná léčba se do DNA databáze také mohou zanášet. Profily stop nalezených při trestné
činnosti se vkládají automaticky. Profily odsouzených jsou z databáze vymazávány 10 let po
uplynutí trestu. U neusvědčených podezřelých osob je hranice pro vyjmutí profilu jeden rok
od ukončení stíhání. Spolupráce s ostatními zeměmi Evropy je uskutečňována přes Interpol.
K vlastní databázi, včetně osobních údajů a jmen u identifikovaných profilů, mají přístup
manaţeři databáze a forenzní vědci.134
Je zřejmé, ţe rozdíly v přístupu k DNA databázím mezi jednotlivými státy Evropské
unie jsou značné. Nejen v kritériích uvedených v úvodu této kapitoly, ale i ve vyuţitém typu
elektronického systému. Většina států pouţívá některou z verzí pouţívané amerického
softwaru CODIS, některé země si tvoří vlastní strukturu databáze. Například Rakousko
pouţívá upravenou verzi aplikace Microsoft SQL. Enquiry and Match tool.135
4.2.3. Spolupráce mezi členskými státy EU
Většina členských států Evropské unie si předává informace o DNA profilech přes
Interpol. Osm signatářských států dohody z Prüm136 si předává přímou komunikací informace
o DNA, otiscích prstů a hledaných automobilech. Nad dohodu z Prüm se ve státech, které si ji
rozhodly nepodepsat vedly vášnivé diskuze. Britská Sněmovna lordů vydala zprávu s názvem:
„Dohoda z Prüm: efektivní zbraň proti zločinům i terorismy?―, která vzbudila mnoho otázek.
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Jednou z obav Britů je, ţe po předání informace do rukou cizího státu, nebude stát nakládat
s profilem DNA podle britských kritérií. Britská databáze zároveň ukládá mnohé profily a
informace, které v ostatních zemích není povoleno do databází ukládat. Spolupráce přes
Interpol se zatím ukazuje být nejrozumnějším řešením situace, neboť Interpol všechny tyto
pochybnosti ošetřuje. Přímé předání je na druhou stranu mnohem méně časově náročné.
4.3. DNA DATABÁZE INTERPOLU
INETRPOL DNA Unit je útvar, zaloţený roku 2000. Prvním projektem útvaru bylo
vytvoření INTERPOL DNA Monitoring Expert Group (MEG), která měla vytvořit jakýsi
návod pro výměnu informací z DNA databází mezi členskými zeměmi. V současné době
vydává skupina publikace, podporuje členské státy v zakládání a rozšiřování národních DNA
databází, pořádá mezinárodní průzkumy a konference odborníků na problematiku.
V roce 2002 se INETRPOL DNA Unit podařilo zaloţit DNA databázi, známou pod
názvem DNA Gateway. Členské státy mají do databáze přístup přes komunikační systém
I-24/7. Vyuţití zároveň můţe být umoţněno na poţádání forenzním centrům a laboratořím
nad rámec členství v Interpolu.
Databáze neobsahuje jména, ani ţádné podobné osobní údaje. Jsou v ní uloţeny pouze
profily DNA označené kódy. V případě nalezené shody Interpol informuje obě zainteresované
země. Státy se pak prostřednictvím Interpolu dohodnou na předání informace (stát vlastnící
informaci můţe odmítnout). Státy tedy neztrácejí svá práva k vlastnictví profilu.
Proces od nalezení shody po předání informace nedovoluje získat uloţený profil DNA
se jménem jedince, pokud není jasně prokázána shoda. Do databáze mohou země vkládat
pouze profily vytvořené v akreditovaných laboratořích, coţ musí být vţdy doloţeno. Interpol
se tak snaţí zajistit věrohodnost informací.
Poslední průzkum provedený skupinou MEG ukázal, ţe v současné době všech
54 států světa, majících národní DNA databázi do databáze Interpolu přispívá svými profily.
Díky zajištěné kompatibilitě mohou systém DNA Gateway bez problémů pouţívat i signatáři
dohody z Prüm a státy pouţívající software CODIS.137, 138

5. NÁRODNÍ DNA DATABÁZE A PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA
VE VYBRANÝCH STÁTECH
5.1. SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
5.1.1. Úvod – DNA databáze v USA
Ve Spojených státech existují DNA databáze na třech úrovních. Nejníţe stojí lokální
DNA databáze, následují databáze jednotlivých států a na národní úrovni vše zastřešuje
NDIS, národní databáze Spojených států.
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NDIS (National DNA Index Systém, celé Spojené státy) shromaţďuje všechny profily DNA
uchovávané ve státních a lokálních databázích.139
Lokální DNA databázi můţe vytvořit a vést místní forenzní laboratoř. Příkladem je
například databáze Palm Beach Sheriff's Office Crime. Pro lokální DNA databáze se pouţívá
zkratka LDIS (local DNA index system). LDIS předává schválené profily do SDIS, státní
DNA databáze. SDIS kromě profilů získaných z lokálních databází také obsahuje profily
vloţené oficiální státní forenzní laboratoří, profily odsouzených pachatelů, případně osob
podezřelých ze spáchání trestného činu a analyzované biologické stopy z trestné činnosti.
Za kvalitu DNA analýzy u odsouzených osob je zodpovědná FBI. Ta současně přímo
do systému CODIS vkládá profily z vlastního forenzního vyšetřování. Všechny profily
odpovídající poţadavkům federálního práva (minimální rozsah profilu – počet analyzovaných
lokusů na chromozomu a podobně) jsou nakonec shromáţděny v národní DNA databázi
Spojených států NDIS.140
5.1.2. NDIS (National DNA Index)
NDIS je národní DNA databáze Spojených států. Jako pilotní projekt čtrnácti států
fungovala jiţ od roku 1900. Její ustanovení bylo právně povoleno roku 1994 zákonem DNA
Identification Act of 1994, který také určil podmínky vkládání profilů do databáze a další
kritéria nutná pro její fungování.
Uvést NDIS do provozu na národní úrovni se podařilo aţ v roce 1998. Rok 1998
je proto formálně uţívaný jako rok zaloţení databáze. NDIS shromaţďuje profily z níţe
postavených DNA databází ve Spojených státech.141
K 1. lednu 2011 NDIS obsahoval 9 298 324 profilů odsouzených pachatelů a 356 343
profilů získaných při forenzním vyšetřování. NDIS je tak největší DNA databází na světě.142
5.1.3. CODIS (Combined DNA Index System)
CODIS je zkratka pro Combined DNA Index System, software pro DNA databáze, ve
Spojených státech bez výjimky pouţívaný na všech úrovních. CODIS byl vyvinut FBI
v rámci stejnojmenného programu na podporu justičního řízení.
Výsledky z jednotlivých laboratoří jsou díky systému CODIS kaţdý týden
automaticky porovnány s profily v databázi NDIS. Pokud je nalezena shoda, je výsledek
odeslán laboratořím, které stejný profil vloţily. Pro usnadnění hledání jsou profily rozděleny
do tří podkategorií (indexů). Nejobsáhlejší kategorií je „convicted offender index―, který
shromaţďuje profily odsouzených pachatelů. Dalšími kategoriemi jsou „forensic index―, s
profily neidentifikovaných biologických stop a „missing people index―, s profily
pohřešovaných.143
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5.1.4. Legislativa
Nejen ţe mají Spojené státy americké nejrozsáhlejší DNA databázi na světě. Prvenství
jim patří i v počtu právních dokumentů upravujících tuto problematiku. Zákonem číslo jedna
je stále DNA Identification Act z roku 1994, neustále doplňován o různé dodatky. Kromě
legislativy na federální úrovni vznikají také početné novelizace a zákony ošetřující vyuţití
profilů DNA na úrovni státní. Pokud však profil DNA nesplňuje poţadavky dané federální
legislativou, není softwarem CODIS uloţen do databáze NDIS.144
5.1.5. Přehled rozdílů mezi jednotlivými státními databázemi
Rozdíly vznikají v souvislosti s rozdílnou legislativou. Týkají se zejména omezení
ukládání profilů do DNA databáze a kritérií pro vloţení a vyjmutí jednotlivých profilů. Všemi
státy je pouţívána stejná verze systému CODIS. Do současné verze se dají vkládat pouze
profily vytvořené pomocí metody STR. Ve vizuální podobě výsledného profilu tedy nejsou
mezi jednotlivými státy ţádné rozdíly. Existuje také doplňující verze softwaru pro analýzu
mtDNA, která ale není zavedena ve všech státech. Pokud je pro analýzu pouţita jiná, neţ
uvedené metody, výsledný profil do databáze nejde uloţit.
Při podezření ze závaţných trestných činů jsou ve 32 státech do DNA databází
ukládány i profily mladistvých. Profily podezřelých z trestného činu vloupání jsou ukládány
ve 22 státech. Obecně se většinou ukládají profily odsouzených za trestné činy zákonem
definované, jako závaţné. Zejména pachatelů vraţd, brutálního mučení nebo sexuálních
napadení. Profily získané analýzou neidentifikovaného vzorku se do státních i národní DNA
databáze ukládají automaticky. Stejně tak i profily pohřešovaných osob. Stát od státu se liší
podmínky pro vymazání profilu DNA z databáze. Jsou určeny legislativně a vymazání můţe
probíhat buď automaticky, nastavením v systému CODIS nebo jako reakce na podmět justice
– na poţádání.
V systému nejsou uvedena jména. Pouze profily uvedené pod kódy, personál DNA
laboratoře, která provedla analýzu vzorku a název orgánu, který do databáze profil vloţil.
Přístup k informacím mají pouze orgány schválené FBI. Jsou to orgány činné v trestním řízení
a státní forenzní agentury. Neoprávněné nakládání s profilem DNA se trestá finanční pokutou
v maximální výši aţ 250 000$.145,146
5.2. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (UK)
5.2.1. Národní DNA databáze (NDNAD)
NDNAD je zkratka označující národní DNA databázi Spojeného království (United
Kingdom's National DNA Database). Byla uvedena do provozu roku 1995 jako vůbec první
národní DNA databáze na světě. NDNAD pouţívá software SGM+.
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Na rozdíl od většiny evropských států tedy Spojené království nepřevzalo americký software
CODIS.
NDNAD funguje jako databáze pro Anglii a Wales. Svým způsobem i pro Skotsko a
Severní Irsko, které mají vlastní databáze, uchovávané profily však podstupují také národní
databázi NDNAD.147
5.2.2. Příslušná legislativa
Prvním právním dokumentem, který upravoval odebírání biologických vzorků
zadrţených osob bez jejich svolení, byl Police and Criminal Evidence Act (PACE) z roku
1984. Bylo povoleno odebírat pouze tzv. „neintimní vzorky―, jejichţ definice nedávala
policistům příliš velký prostor. Roku 1994 byla škála povolených úkonů významně rozšířena
zákonem Justice and Public Order Act (JPOA). Povoleno bylo sice stále odebírat pouze
„neintimní vzorky―, do kterých ale byl nově zahrnut i stěr z ústní dutiny, coţ se ukázalo být
klíčovým zlomem pro úspěšné vyuţívání DNA v kriminalistice.
Následovaly další právní úpravy: v roce 1997 Criminal Evidence Act, v roce 2001
Criminal Justice and Police Act (CJPA), v roce 2003 Criminal Justice Act (CJA) a konečně
zákon představující dnešní podobu kritérií souvisejících s vyuţitím DNA jako důkazu,
Serious Organised Crime and Police Act z roku 2005. Neexistuje ţádný právní dokument
zakládající DNA databázi. Legislativa ale nastavuje kritéria pro odběr vzorků, jejich
uchovávání, analýzu a porovnávání výsledků s ostatními.
Rozdělení na odebrání intimních a neintimních vzorků zůstalo. Neintimní vzorky (vlas
s kořínkem, stěr z úst) mohou být odebrány bez souhlasu komukoli, kdo byl zadrţen
s podezřením na spáchání trestného činu, bez ohledu na to, zda je vytvoření profilu DNA
relevantní pro posun ve vyšetřování. Profil je uloţen do databáze NDNAD a je v ní ponechán
nehledě na to, jestli je vůbec podezřelý později obţalován, nebo při procesu zproštěn viny.
Před rokem 2001 musely být všechny profily osvobozených a nesouzených z databáze
vyřazeny. Vzorky a profily uloţené v databázi mohou být pouţity pouze pro účely
vyšetřování trestného činu, odhalení trestné činnosti a její prevenci, při soudním řízení a
identifikaci těla nebo jeho části. S písemným souhlasem jsou do databáze vkládány také
profily dobrovolníku. Pokud je jednou takový profil uloţen, nemůţe uţ být vyjmout, ani na
poţádání jedince. Intimní vzorky, jako je odběr krve, mohou být odebrány pouze se
souhlasem člověka.148
5.2.3. Fakta
V letech 2000-2005 proběhl v Británii DNA Expansion Programme, který významně
rozšířil počty uchovávaných profilů. Byly přijaty nové zákony a investovalo se do tréninku
vyšetřovatelů. Cílem bylo shromáţdit co největší mnoţství profilů recidivistů a osob, u nichţ
je podezření na páchání trestné činnosti. Vláda pokračuje v záměru databázi stále rozšiřovat
prosazováním plánu Forensic Integration Strategy. Databáze je spravována organizací
Forensic Science Service (FSS), která přímo podléhá Ministerstvu vnitra, které vydává
k problematice vyjádření, výroční správy a podobně. Spolupráce s ostatními zeměmi probíhá
přes Interpol.
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V březnu roku 2009 NDNAD obsahovala 4 859 934 profilů DNA, coţ představovalo 11%
nárůst oproti předchozímu roku. Z toho bylo 36 093 profilů odevzdaných dobrovolníky.
Celkový počet načtených profilů byl 5 617 604, z toho zhruba 13,5% profilů bylo shodných
s jiţ dříve uloţenými.
Z uloţených profilů patřilo 74,8% evropskému etniku bílé pleti, 7,3% africkému
etniku, 5,2 % Asiatům. Čtyři z pěti profilů uloţených v databázi byly muţské. Většina profilů,
58% patřily jedincům ve věku mezi 16 a 34 lety. Profilů jedinců ve věku 16-17 let obsahuje
NDNAD 9%, ve věku 18-20 let 13%.
Do roku 2008, kdy bylo nařízeno jejich vymazání, obsahovala databáze i profily dětí
mladších deseti let. Do března roku 2009 byly všechny profily osob pod deset let věku,
kterých bylo 96, vymazány. Současně byl jiţ 5. března téhoţ roku uloţen profil dítěte,
kterému bylo deset let v den uloţení profilu, coţ současná legislativa umoţňuje. Nařízení
o vymazání profilů dětí mladších deseti let a hranice pro ukládání profilů se vztahují pouze na
Anglii a Wales. Skotsko a Severní Irsko do svých DNA databází ukládají profily podle
vlastních kritérií, i kdyţ se potom profily automaticky načítají i do databáze NDNAD. Ve
Skotsku je hranice trestní odpovědnosti 8 let. Do NDNAD je tak přes Skotskou DNA databázi
ukládána i DNA dětí mladších deseti let (ve všech případech mezi 8 a 10 lety).
Na rozdíl od ostatních národních DNA databází nejsou analyzované biologické stopy
z místa činu ukládány do NDNAD automaticky. Ukládají se pouze ty profily, u kterých
vyšetřovatelé nejsou schopni v přijatelném časovém horizontu určit podezřelého nebo tehdy,
kdy se vyšetřování nikam neubírá. Od roku 1995 bylo takto zaevidováno pouze 556 794
profilů. Na rozdíl od profilů pachatelů trestných činů, není tak sloţité nechat neidentifikované
profily z NDNAD vymazat. V březnu roku 2009 tak databáze obsahovala 350 033
neidentifikovaných profilů.
Závaţnost trestného činu pro uloţení profilu pachatele DNA databáze není nijak
omezena. Pouze musí jít o zaznamenaný trestný čin. V databázi jsou tedy uloţeny nejen
profily násilníků a vrahů, ale i zlodějů, drogových dealerů a podobně. Úspěšnost vyuţívání
databáze je poměrně uspokojivá. V letech 2008/09 byla nalezena shoda u šesti vloţených
profilů z deseti. 149,150
5.3. FRANCIE
5.3.1. FNAEG
Zkratka FNAEG (Le Fichier national automatisé des empreintes génétiques) je
pouţívána pro národní DNA databázi Francie zaloţenou roku 1998. Je uţívaná jak národní
policií, tak policií městskou. Databázi spravuje kriminální policie spadající pod Ministerstvo
vnitra. Od zaloţení databáze se stále rozšiřuje škála vkládaných profilů. Původním záměrem
bylo ukládat profily pachatelů znásilnění a sexuálních napadení. Po teroristických útocích z
11. září vláda povolila vkládání profilů pachatelů závaţných trestných činů.
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Zdroj získaný z komunikace s Carly Golden (Gordon Thomas Honeywell Governmental
affairs). National DNA Database: Annual report 2007-2009. Publikovaná National Policy
Improvement Agency (NPIA) [online]. Dostupné na:
<http://www.npia.police.uk/en/14395.htm>, stav k 20. 2. 2011.
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V příloze č. 37 graf věkového rozloţení profilů osob v NDNAD.
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Do FNAEG jsou tak ukládány profil pokrývající téměř veškeré závaţnější trestné činy.151
Francouzská národní DNA databáze v současnosti obsahuje zhruba 119 612
identifikovaných profilů a 8 202 profilů získaných analýzou neidentifikovaných stop. Profily
jsou vymazávány, pokud pomine podezření ze spáchání trestné činnosti na ţádost soudu.
Tedy kdyţ je podezřelý zproštěn obţaloby. Profily odsouzených pachatelů jsou vyjmuty 40
let po skončení trestu nebo při dosaţení 80 let věku. Neidentifikovaný biologický materiál je
z databáze smazán po uplynutí 40 let od analýzy. Soudní orgány mají plný přístup k profilům
uloţených v DNA databázi, kromě samotné genetické informace. Pokud je nalezena shoda
profilů, dozví se tak vyšetřovatelé přímo identifikační údaje, případně kód, pokud vzorek není
identifikován. Kódové zapsání DNA se jim jiţ nezobrazuje.152
Francie je jednou ze signatářských zemí dohody z Prüm, má tedy snadný přístup
k DNA databázím ostatních zemí. Zároveň vyuţívá zprostředkování výměny informací přes
databázi Interpolu.
5.3.2. Legislativa
První zákon upravující problematiku DNA databáze je ze dne 17. června 1998.
Upravoval obecně přístup k vyšetřování a prevenci sexuální napadení, znásilnění
a pedofilních trestných činů. Tímto zákonem byla databáze FNAEG v podstatě zaloţena.
Zákon povoloval uchovávání vzorků pouze odsouzených pachatelů a dále analýzy
neidentifikovaných stop z místa činu. Profily podezřelých osob mohly být pouze porovnávány
s informacemi v databázi, nemohly tam však být automaticky uloţeny.
Zákon se nedotýkal otázky nesouhlasu pachatele s odběrem biologického materiálu.
Kriminalisté tak neměli k dispozici ţádné donucovací prostředky a nemohli v těchto
případech vzorek odebrat. Práce proto byla velmi neefektivní.
Zákon ze dne 15. listopadu 2001 týkající se kaţdodenní bezpečnosti obyvatelstva
změnil zaměření databáze na pachatele všech závaţných trestných činů proti ţivotu a zdraví
jedince, proti společnosti a násilných trestných činů proti majetku. Pravidlo ukládání profilů
pouze odsouzených osob se zachovalo. Zákon zároveň představil sankcionování osob, které
odběr DNA odmítnou. Vláda také představila projekt mající za cíl zvýšit bezpečnost země.
V rámci něj stále upravuje a rozšiřuje vyuţití DNA databáze. FNAEG je dnes daleko za
původním cílem vytvoření databáze pachatelů sexuálních trestných činů a tendence
francouzské vlády jsou stále hledat nové moţnosti jejího vyuţití.153
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5.4. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
5.4.1. Národní DNA databáze
Německá národní DNA databáze byla zaloţena roku 1998. Je spravována spolkovým
úřadem pro vyšetřování (Bundeskriminalamt-BKA) ve Wiesbadenu. Obsahuje zhruba
453 600 identifikovaných a 106 700 neidentifikovaných profilů DNA.
Vzorky je povoleno odebírat podezřelým osobám bez jejich souhlasu,
je-li to povaţováno za nutné pro vyšetřování. O nutnosti rozhoduje autorita soudce. Ten také
můţe o odebrání vzorku u podezřelého poţádat, pokud to povaţuje za důleţité. V ostatních
případech je pro odběr nutný souhlas podezřelého. U odsouzených osob je třeba mít jejich
souhlas. Výjimkou je opět rozhodnutí soudce, který můţe nařídit odebrání vzorku pod
nátlakem. Tato pravomoc je ale omezena na případy pachatelů odsouzených za spáchání
znásilnění, sexuálního napadení nebo jiného závaţného trestného činu, nebo pokud má soudce
důvodné podezření, ţe by pachatel mohl svůj čin v budoucnu zopakovat. Na odsouzené
recividisty je bez ohledu jak závaţného trestného činu se dopouštějí nahlíţeno, jako by
spáchali závaţný trestný čin. Soudce si tedy můţe vyţádat i jejich testování.
Odebrání vzorku třetí osobě, například svědkovi trestného činu, je opět moţné pouze
nařízením soudce, je-li to nezbytné pro zjištění pravdy při vyšetřování závaţných trestných
činů. Je povoleno odebrat vzorek nezletilým (ve věku 14-17 let), většinou pouze za souhlasu
zákonných zástupců. Profil mentálně postiţených osob můţe být vytvořen a zanesen do
databáze pouze v případě odsouzení a důvodného podezření opakovaného spáchání trestného
činu v budoucnosti.
Profily neidentifikovaných vzorků mohou být do databáze zaneseny pouze v případě,
ţe je podezření na souvislost s některým ze zaznamenaných případů. Profily podezřelých
osob mohou být uloţeny v případě, ţe je osoba podezřelá ze spáchání závaţného trestného
činu, nebo pokud je podezření na spáchání závaţného trestného činu v budoucnosti. Do
databáze jsou ukládány profily odsouzených za spáchání závaţného trestného činu. Pojem
závaţný trestný čin definuje legislativa. Od roku 2005 je moţné ukládat také profily
recividistů, bez ohledu na závaţnost trestného činu.
Všechny uloţené neidentifikované profily musí být vyjmuty do třiceti let po vloţení,
většinou jsou však odstraňovány jiţ po deseti letech. S ohledem na mazání profilů
odsouzených pachatelů je stanovena zákonná lhůta, počínající dnem vyřknutí rozsudku, do
které musí soudní orgány rozhodnout, jak bude profilem dále nakládáno. U nezletilých je tato
lhůta pět, u dospělých deset let. Profily neusvědčených osob jsou z databáze vyjímány
automaticky, pokud neexistuje přesvědčení, ţe by mohly být uţitečné, v souvislosti
s podezřením na spáchání trestného činu v budoucnosti. Obecně většina profilů uloţených
v databázi je po určité stanovené lhůtě vyjmuta.
Uchovávání vzorků pouţitých k analýze je povoleno pouze v případě, pokud není
známá identita majitele profilu. Pokud není jejich uchování nutné pro vyšetřování trestného
činu, musí být všechny vzorky od známých pachatelů po analýze zničeny.154
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Přístup do DNA databáze mají funkcionáři Bundeskriminalamt, orgány činné v trestním řízení
a vyšetřovatelé jednotlivých případů. U identifikovaných profilů jsou zaneseny i osobní údaje
pachatelů. Při výměně informací s ostatními zeměmi Německo spolupracuje s Interpolem a
současně vyuţívá výhod signatářství dohody z Prüm.
5.4.2. Příslušná legislativa
Kritéria omezující uţívání národní DNA databáze a vůbec analýzy DNA
v kriminalistice jsou v Německu dána legislativou. Problematikou vyuţití analýzy DNA při
trestním řízení se zabývá „Strafprozessordnung―, německý trestní řád známý pod zkratkou
StPO, konkrétně paragrafy 81a, 81e, 81f a 81g. Tyto paragrafy se týkají odebírání vzorků a
povolení k jejich analýze. „BKA-Gesetz―, zákon o Bundeskriminalamtu,v paragrafu 2, 7 a 8
upravuje uchovávání profilů DNA v databázích. Tedy i podmínky k jejich ukládání, případně
vymazávání. Dále existuje zákon „Errichtungsordnung DNA-anlyse Datei―, zabývající se
přímo analýzou DNA a „Identitätsfeststellungsgesetz― zabývající se statutem identity.155

6. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE
6.1. NÁRODNÍ DNA DATABÁZE
Česká republika má vlastní národní DNA databázi zhruba o 60 000 profilech (stav
k 30.9.2009). Databáze byla zaloţena roku 2001 Kriminalistickým ústavem Praha, orgánem
patřícím pod Policii ČR. Cílem bylo rozšíření moţností Policie ČR při objasňování trestných
činů.
Zaloţení databáze předcházeli školení a semináře forenzních specialistů. První český
genetik byl vyškolen FBI jiţ v roce 1992. V letech 1992/1993 se v Kriminalistickém ústavu
Praha zaváděly standardy genetického testování. Kriminalisté se do zavedení databáze
účastnili několika seminářů zabývajících se touto problematikou. Databáze byla zaloţena
v návaznosti na provedenou rekonstrukci genetické laboratoře Kriminalistického ústavu
v roce 2001. Zaloţením databáze byla zároveň posílena činnost ústavu v oblasti genetického
testování.
Genetici pracující pro Policii ČR musejí mít magisterské vzdělání v oboru lidské
genetiky a projít další speciální sluţební přípravou. K databázi má přístup Kriminalistický
ústav Praha a jeho regionální pracoviště. Biologické odběry standardně provádí Policie ČR.156
6.2. LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA
Za právní základ pro vytvoření databáze jsou povaţována ustanovení obsaţená
v zákoně o Policii ČR a Trestním řádu ČR. Roku 2002 byl následně vydán závazný interní
pokyn policejního prezidenta č. 88/2000.157
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V platném znění zákona č. 273/2008 o Policii ČR, část první, paragraf 65, hlavy X
(Práce s informacemi) se definuje právo Policie ČR na získávání osobních údajů pro účely
budoucí identifikace takto:
„(1) Policie můţe při plnění svých úkolů pro účely budoucí identifikace u
a) osoby obviněné ze spáchání úmyslného trestného činu nebo osoby, které bylo sděleno
podezření18) pro spáchání takového trestného činu,
b) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu,
c) osoby, jíţ bylo uloţeno ochranné léčení nebo zabezpečovací detence, nebo
d) osoby nalezené, po níţ bylo vyhlášeno pátrání a která nemá způsobilost k právním úkonům
v plném rozsahu, snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, provádět měření
těla, pořizovat obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odebírat biologické vzorky
umoţňující získání informací o genetickém vybavení.
(2) Nelze-li úkon podle odstavce 1 pro odpor osoby provést, je policista po předchozí marné
výzvě oprávněn tento odpor překonat. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě
odporu. Překonat odpor osoby nelze, jde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se
zásahem do tělesné integrity.
(3) Nelze-li úkon podle odstavce 1 provést na místě, je policista oprávněn osobu předvést k
jeho provedení. Po provedení úkonu policista osobu propustí.
(4) O provedených úkonech sepíše policista úřední záznam.
(5) Policie osobní údaje získané podle odstavce 1 zlikviduje, jakmile jejich zpracovávání není
nezbytné pro účely předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti anebo stíhání
trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku nebo vnitřní
bezpečnosti.―158
Sdělení Ústavního soudu 439/2010 Sb. ke stíţnosti neoprávněného odebrání
biologického vzorku, moţnost odebrání za pomoci překonání odporu potvrzuje stanoviskem:
„Na úkony dle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, spočívající v sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního
stěru, jejichţ cílem je získání objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření a které
nevyţadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale toliko strpění jejich provedení,
nelze pohlíţet jako na úkony, jimiţ by byl obviněný či podezřelý donucován k ústavně
nepřípustnému sebeobviňování. K zajištění součinnosti obviněného či podezřelého
při opatřování těchto důkazů je tudíţ moţno uţít zákonných donucovacích prostředků.―
Paragraf 114 trestního řádu definuje pravomoci k prohlídce těla a podobné úkony při
trestním řízení takto: „(1) Prohlídce těla je povinen se podrobit kaţdý, je-li nezbytně třeba
zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu. Není-li prohlídka těla
prováděna lékařem, můţe ji provést jen osoba téhoţ pohlaví.
(2) Je-li k důkazu třeba provést zkoušku krve nebo jiný obdobný úkon, je osoba, o kterou jde,
povinna strpět, aby jí lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev nebo u ní
provedl jiný potřebný úkon, není-li spojen s nebezpečím pro její zdraví. Odběr biologického
materiálu, který není spojen se zásahem do tělesné integrity osoby, jíţ se takový úkon týká,
můţe provést i tato osoba nebo s jejím souhlasem orgán činný v trestním řízení.
(3) Je-li k důkazu třeba zjistit totoţnost osoby, která se zdrţovala na místě činu, je osoba, o
kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění.
(4) O povinnosti podle předchozích odstavců je třeba onu osobu poučit s upozorněním na
následky nevyhovění (§ 66).―159

158,159

Jedná se o doslovné citace z uvedených právních dokumentů.
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Dále existuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 88/2002 (podzákonná úprava),
upravující problematiku DNA databází. Souvislost se uvádí také se zákonem o ochraně
osobních údajů a některými doporučeními Výboru ministrů Rady Evropy a úmluvami
reflektujícími snahy o sjednocení legislativy zabývající nevyuţíváním biologických vzorků.
Česká národní DNA databáze smí obsahovat profily získané analýzou
neidentifikovaných stop z trestné činnosti, osob odsouzených za spáchání závaţných
trestných činů (definovány ve zmíněném pokynu policejního prezidenta), podezřelých ze
spáchání závaţného trestného činu a neidentifikovaných vzorků získané analýzou nalezených
mrtvých těl a jejich částí.
Profily obviněných a odsouzených osob jsou z databáze vyjmuty při dosaţení 80 let
věku. Dále je Policie ČR povinna získané osobní údaje zlikvidovat v případě, ţe důvod pro
jejich uchovávání pominul.160
6.3. POTŘEBA NOVÉHO „DNA ZÁKONA“
Vzhledem k potřebě nové právní úpravy vznikl projekt Koordinačního centra pro
přípravu podkladů k DNA legislativě. Vytvořeny byly pracovní skupiny rozdělené podle
účelu genetického testování. Cílem je veřejná diskuze nad genetickým testováním v České
republice. Výsledkem práce by měly být podklady pro vytvoření nového DNA zákona.
Součástí pracovních skupin jsou například pracovníci z těchto institucí: Kriminalistického
ústavu Praha, Masarykovy Univerzity, Univerzity Karlovy nebo Akademie věd.161
Zásadním problémem současné právní úpravy vyuţívání analýzy DNA je neexistující
dokument, který by problematiku upravoval komplexně. Úprava je roztříštěna zejména do
Zákona o ochraně osobních údajů, v souvislosti povaţování profilu DNA za citlivý osobní
údaj, Zákona o Policii ČR a Trestního řádu. Konkrétnější informace obsahuje pokyn
policejního prezidenta, který není veřejnosti znám a pouţívá se výhradně pro vnitřní úpravu.
O jeho obsahu je moţné se dočíst pouze v interpretacích, nad jejichţ věrohodností je třeba mít
nadhled.
Zejména způsob úpravy DNA databáze je naprosto nedostačující. Je zaloţen na
neznámých interních předpisech Policie ČR. V současných zákonech chybí základní úprava
definující kdo má k údajům přístup, co se děje se vzorky a dokonce i kdo je správcem
databáze. V těchto případech se vychází z praxe praktikované Policií ČR. Za správce databáze
je všeobecně povaţován Kriminalistický ústav Praha. Zároveň je určen poměrně široký okruh
osob, kterým lze DNA odebírat. O tom, zda se vytvořený profil zavede do databáze a o
případném vyjmutí v podstatě rozhoduje Policie ČR, respektive její prezident bez omezení.
Vzhledem k chaosu, který kolem vyuţívání analýzy DNA v České republice
všeobecně panuje, se plánuje jako řešení přijetí nového zákoníku o analýze DNA. Ve zkratce
nazývaného „DNA zákon―. Ten by měl být komplexní úpravou dotýkající se všech oblastí, ve
kterých je analýza DNA vyuţívána.162
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VOBOŘIL, Jan. Proč potřebujeme novou právní úpravu využívání analýz DNA policií?
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7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. OTÁZKA ETIKY A MOŢNÉHO ZNEUŢITÍ DAT
Forenzní DNA databáze jsou sice významným pomocníkem při vyšetřování trestných
činů a identifikaci osob, současně však mohou být povaţovány za hrozbu z pohledu etiky
a ochrany základních práv a svobod. V DNA databázi jsou uchovávány genetické informace
osob spolu s jejich identitou a osobními údaji. K těmto informacím má v mnoha zemích
přístup velká škála orgánů a tedy i osob. Můţeme si tak představit, ţe při současné rychlosti
vývoje v genetice, by podle našeho profilu DNA mohl někdo v budoucnosti vytvořit náš klon.
Falšování stop vytvořením umělé DNA uţ zas takové science fiction vzhledem k posledním
objevům není a představuje hrozbu pro celý vytvořený systém vyuţívání DNA jako důkazu.
Jednoznačně nejkontroverznější ze současných databází je britská NDNAD. Občanům
Velké Británie se aţ příliš snadno můţe stát, ţe profil jejich DNA bude doţivotně zanesen
do databáze, bez ohledu na okolnosti. Skotská praxe ukládání profilů uţ u osmiletých dětí,
bez ohledu na to, čím se provinily, je povaţována většinou lidí za nepřípustný postup.
Dalším vznikajícím problémem je fakt, ţe ve většině zemí je poměr uloţených profilů
menšin k počtu jejich příslušníků ţijících v zemi nesrovnatelně vyšší, neţ stejný poměr u
většinového obyvatelstva. Vyvstává tak otázka, zda nejsou občané menšinové rasy šikanováni
policií.
Některým odpůrcům databází se zároveň nelíbí fakt, ţe většina uloţených profilů jsou
muţského pohlaví. V tomto případě se stavím na stranu databází, protoţe tento nepoměr bývá
způsoben tím, ţe většina profilů pochází od pachatelů znásilnění a sexuálních napadení, coţ
jsou většinou osoby muţského pohlaví.
7.2. ODKAZ NA NĚKTERÉ MEZINÁRODNÍ DEKLARACE
Diskutovanou otázkou je, zda nejsou pouţíváním DNA databází porušovány
mezinárodní úmluvy takající se lidských práv a svobod. Takových úmluv je mnoho, já bych
ráda na některé zajímavější s ohledem na zpracovanou problematiku závěrem poukázala.
První takovou úmluvou je deklarace přijatá Unescem 11. listopadu 1997 „Universal
Declaration on the Human Genome and Human Rights‖163, pojednávající o lidských právech
a lidském genomu. Dále deklarace „International Declaration on Human Genetic Data‖164,
která se týká přímo lidských genetických profilů, přijata Unescem 16. října 2003 a „Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights‖165, přijata 19. října 2005, týkající se vědní
problematiky související s etikou a ochranou lidských práv. A konečně bych chtěla
připomenout jednu ze základních právních úmluv o ochraně základních lidských práv
a svobod, „Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms‖166,
přijatou Radou Evropy jiţ roku 1950.
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8. ZÁVĚR
Jsem přesvědčena, ţe se mi podařilo srozumitelně obsáhnout základy problematiky
vyuţívání analýzy DNA ve forenzní vědě, coţ bylo cílem mé práce. S výsledkem jsem osobně
spokojena. Téma se ukázalo být ještě zajímavějším, neţ jsem si na začátku představovala.
Mnoho informací a údajů o národních DNA databázích mě velmi překvapilo. Zjistila
jsem, ţe jsem se na jejich uţívání dívala před napsáním práce příliš nekriticky. Viděla jsem
pouze jejich uţitečnost. Jsem ráda, ţe jsem se poučila a můţu říci, ţe bezpečně vím, ţe je
v této oblasti ještě hodně co zlepšovat. Stále jsem pro pouţívání a rozšiřování národních DNA
databází, ale uţ si dokáţu udělat představu o tom, jaká z toho plynou rizika. Velmi zajímavé
bylo seznámení s rozdílnými přístupy jednotlivých států a jejich právní úpravou této
problematiky.
Osobně se přikláním spíše k přístupu zemí, které ukládají velké mnoţství profilů.
Rozhodně ale nesouhlasím s ukládáním DNA u všech podezřelých osob, bez ohledu na to,
jestli jsou ve finále odsouzeni. Chápu, ţe Skotsko ukládá profily dětí od osmi let věku,
vzhledem k tomu, ţe jsou od té doby děti trestně odpovědné. Přehnané mi přijde, ţe jejich
profily jiţ nejsou z databáze vymazány do konce jejich ţivota. Souhlasím s názorem,
ţe nejúčinnější databáze by vznikla ukládáním profilů všech občanů státu. Tento přístup však
shledávám neslučitelným se základními lidskými právy a svobodami.
V souvislosti s existujícími databázemi jsem závěrem uvedla některé mezinárodní
úmluvy. Záměrně jsem je ponechala nerozebrané, s ohledem na zachování objektivity své
práce.
Česká republika nezklamala, problematika vyuţívání DNA analýzy ve forenzních
vědách u nás není komplexně právně ošetřena. V informacích je obrovský chaos. Nejdřív
jsem z toho byla nešťastná, nechtěla jsem se vzdát svého úmyslu situaci popsat. Nevěděla
jsem, jak problém uchopit. Kdyţ jsem narazila na projekt Koordinačního centra pro přípravu
podkladů k DNA legislativě, zaradovala jsem se, ţe konečně získám relevantní informace.
Bohuţel se ukázalo, ţe projekt svůj cíl, veřejnou diskuzi nad tématikou, míjí. Pomocí „web
formuláře―, jsem se opakovaně pokoušela centrum kontaktovat. Nedostala jsem ţádnou
odpověď. Sehnala jsem si proto také email na předního českého forenzního genetika Daniela
Vaňka, ten mi k mému zklamání také neodpověděl, ale v jeho případě se to dá vysvětlit
vytíţeností. Naproti tomu centrum má slouţit přesně tomu účelu, kvůli kterému jsem ho
chtěla vyuţít.
Spolupráce s Američany naproti tomu probíhala v úplně jiném duchu. Z Gordon
Thomas Honeywell Governmental affairs mi odpověděli po pár dnech. Kdyţ jsem poţádala
o přístup k projektu World map project, byl mi sice zamítnout, ale pouze z důvodu jeho
dočasné elektronické nedostupnosti. Informace, které jsem sháněla, mi byly zaslány přes
email.
Původním záměrem bylo sepsat práci tak, aby si z ní kdokoli mohl rychle odnést
informace potřebné pro vytvoření vlastního názoru na problematiku. Myslím, ţe v určitém
smyslu jsem tento cíl splnila. Práce obsahuje informace, na jejichţ základě si jakýkoli čtenář
můţe s potřebným nadhledem utvořit vlastní názor na vyuţívání analýzy DNA. Bohuţel se mi
ani zdaleka nepovedlo dodrţet původní představu sepsání nejvýše třiceti stran. Podařilo se mi
ale shrnout informace jinak dostupné v mnoha různých obsáhlých zdrojích na snesitelném
mnoţství stránek.
Z tohoto důvodu si stále stojím za tím, ţe moje práce je pro rychlé a komplexní
seznámení s problematikou přínosná. Uváděním mnoţství zdrojů v poznámkovém aparátu
jsem dosáhla toho, ţe si čtenář můţe dohledat další informace, pokud ho některá část mé
práce více zaujme. Jsem velmi ráda, ţe jsem si vybrala téma DNA jako důkaz a ţe se mi práci
podařilo napsat.
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