
1 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., 

O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 

§ 11 

 

Služební poměr na dobu neurčitou 

 

(1) Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který 

následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební 

zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu 

služby. 

  

(2) Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí při přijetí do služebního 

poměru též příslušník, který již byl ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru 

na dobu neurčitou nebo ve služebním poměru vojáka z povolání po dobu alespoň 3 roky 

a od jeho skončení uplynulo méně než 5 let. 

  

(3) Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí ředitel zpravodajské služby 

nebo ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů dnem vzniku služebního poměru. 

 

§ 11a 

 

Zkušební doba 

 

Při přijetí do služebního poměru se stanoví zkušební doba v délce 6 měsíců. Doba, 

po kterou příslušník nekoná službu z důvodu překážek ve službě na straně příslušníka, 

se do zkušební doby započítává v rozsahu nejvýše 10 dnů. 

 

§ 15 

  

Zdravotní, osobnostní a fyzická způsobilost 

  

(1) Zdravotní způsobilost občana posuzuje poskytovatel pracovnělékařských služeb13) 

na základě výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené registrujícím poskytovatelem 

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, výsledku lékařské prohlídky 

a dalších potřebných vyšetření. Proti lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti může 

podat občan návrh na přezkoumání poskytovateli pracovnělékařských služeb13), který posudek 

vydal. 

 

(2) Osobnostní způsobilost občana posuzuje psycholog psychologického pracoviště 

bezpečnostního sboru. Proti závěru psychologa o osobnostní způsobilosti může podat občan 

návrh na přezkoumání vedoucímu psychologického pracoviště bezpečnostního sboru. 

 

(3) Za osobnostně způsobilého se považuje občan, u něhož byly podle závěru 

psychologa bezpečnostního sboru zjištěny takové osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. 

 

(4) Za fyzicky způsobilého se považuje občan, který vyhovuje požadavkům 

na tělesnou zdatnost, jež stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem pro výkon 
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služebního místa, na které má být ustanoven. 

 

(5) Náklady spojené se zjišťováním zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti 

občana hradí bezpečnostní sbor. 

 

(6) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 

zpravodajskými službami, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem 

zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost občana pro výkon služby, obsah lékařských vyšetření, náležitosti 

lékařského posudku a dobu jeho platnosti. 

 

(7) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti 

a zpravodajskými službami, zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, důvody zjišťování osobnostní 

způsobilosti, postup při zjišťování osobnostní způsobilosti, náležitosti závěru psychologa 

bezpečnostního sboru a postup při přezkumném řízení. 

 

§ 17 

  

Vznik služebního poměru 

  

(1) Služební poměr se zakládá rozhodnutím služebního funkcionáře příslušného 

bezpečnostního sboru. Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru obsahuje výrok o 

  

a) dni vzniku služebního poměru, 

  

b) dni nástupu k výkonu služby, 

  

c) druhu služebního poměru, 

  

d) době trvání služebního poměru, 

  

e) jmenování do služební hodnosti, 

  

f) ustanovení na služební místo, 

  

g) místě služebního působiště, a 

  

h) složkách služebního příjmu. a 

 

i) zkušební době. 

  

(2) Služební poměr ředitele zpravodajské služby nebo ředitele Generální inspekce 

bezpečnostních sborů vzniká dnem jeho jmenování do funkce podle zvláštního právního 

předpisu.3) 

  

(3) Služební poměr vzniká dnem, který je stanoven v rozhodnutí o přijetí 

do služebního poměru. V den nástupu k výkonu služby skládá příslušník služební slib, který 

zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně 
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dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji 

svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním 

neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně 

a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život." 

Služební slib se považuje za složený, jestliže jeho text stvrdí příslušník svým podpisem. 

V případě, že se příslušník ke složení slibu nedostaví nebo odmítne složit služební slib anebo 

jej složí s výhradami, služební poměr mu nevznikne. 

  

(4) Nenastoupí-li příslušník k výkonu služby v den, který je uveden v rozhodnutí 

o přijetí do služebního poměru, aniž by mu v tom bránila závažná překážka, nebo neuvědomí-

li služebního funkcionáře o vzniku této překážky do týdne, služební funkcionář rozhodnutí 

o přijetí do služebního poměru zruší. 

 

§ 18 

 

Ustanovení na služební místo při přijetí do služebního poměru a jmenování do služební 

hodnosti 

 

(1) Příslušník je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo 

v bezpečnostním sboru, pro které je stanovena služební hodnost referent nebo vrchní referent. 

  

(2) Příslušník je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo, 

pro které je stanovena vyšší služební hodnost, než je uvedena v odstavci 1, jestliže je přijat 

do služebního poměru na základě výběrového řízení podle § 22 odst. 4 5. 

  

(3) Příslušníka, který již byl ve služebním poměru na dobu neurčitou, lze při přijetí 

do služebního poměru ustanovit na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost, 

kterou dosáhl již v předchozím služebním poměru. 

  

(4) Příslušník zpravodajské služby je při přijetí do služebního poměru jmenován 

do služební hodnosti stanovené pro služební místo, na které je ustanoven. 

  

(5) Služební funkcionář jmenuje při přijetí do služebního poměru příslušníka 

do služební hodnosti stanovené pro služební místo, na něž byl ustanoven. 

  

§ 19 

 

Služební místo 

 

(1) Služební místo vyjadřuje organizační a právní postavení příslušníka 

v bezpečnostním sboru. Je charakterizováno zejména systemizovanou služební hodností, 

stupněm vzdělání, oborem nebo zaměřením vzdělání, dalším odborným požadavkem, 

základním tarifem, náplní služební činnosti, rozsahem oprávnění a povinností příslušníka. 

  

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, musí příslušník pro služební místo, na které je 

ustanoven, splňovat vedle stupně vzdělání též požadavek oboru nebo zaměření vzdělání, 

jsou-li pro služební místo stanoveny, další odborný požadavek a jiný zvláštní požadavek, 

jestliže je pro toto místo stanoven. Obor nebo zaměření vzdělání nemusí splňovat občan 

při přijetí do služebního poměru, jestliže nejde o přijetí do služebního poměru na základě 

výběrového řízení podle § 22 odst. 4 5. Další odborný požadavek, nejde-li o odborný 
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požadavek, bez jehož splnění nelze na služební místo ustanovit, nemusí občan splňovat 

při přijetí do služebního poměru a příslušník při ustanovení na jiné služební místo podle § 25 

odst. 1 až 4, § 26 odst. 1, 2 a 4 a § 27 nebo po vynětí ze zálohy. 

  

(3) Oborem vzdělání se pro účely tohoto zákona rozumí 

  

a) ucelená část vzdělání, jíž se dosahuje stupně vzdělání a která poskytuje kvalifikaci 

pro výkon povolání, nebo 

  

b) studijní obor, který je součástí studijního programu vysoké školy.16) 

  

(4) Zaměřením vzdělání se pro účely tohoto zákona rozumí vzdělání dosažené 

  

a) v odborném studiu určeném k doplnění odborných vědomostí a dovedností potřebných 

pro výkon služebních činností, nebo 

  

b) v programech celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon služby.17) 

  

(5) Dalším odborným požadavkem se pro účely tohoto zákona rozumí požadavek 

na užší vymezení odborné způsobilosti pro služební místo. 

  

(6) Jiným zvláštním požadavkem se pro účely tohoto zákona rozumí způsobilost 

zdravotní, fyzická nebo osobnostní. 

  

(7) Bezpečnostní sbor je povinen příslušníkovi uvedenému v odstavci 2 větě třetí, 

který nesplňuje pro služební místo další odborný požadavek, umožnit absolvování odborné 

přípravy směřující ke splnění tohoto požadavku bez zbytečného odkladu. 

 

§ 22  

 

 Výběrové řízení na služební místo  

 

(1) Není-li volné služební místo obsazeno způsobem uvedeným v § 20, vyhlásí ředitel 

bezpečnostního sboru nebo jím pověřený služební funkcionář výběrové řízení. Výběrové 

řízení nemusí být vyhlášeno v případě obsazování volných služebních míst, pro které je 

stanovena služební hodnost referent, vrchní referent, asistent, a vrchní asistent a inspektor, 

jestliže bude na takové služební místo ustanoven příslušník, který má služební hodnost 

o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo.  

  

(2) Do výběrového řízení se může přihlásit příslušník, který má služební hodnost 

o jeden stupeň nižší, než je služební hodnost požadovaná pro volné služební místo, vykonává 

službu v bezpečnostním sboru, jehož služební funkcionář výběrové řízení vyhlásil, 

nebo vykonává službu v jiném bezpečnostním sboru. Příslušník musí splňovat stupeň vzdělání 

a obor nebo zaměření vzdělání, jestliže jsou stanoveny pro služební místo, dobu trvání 

služebního poměru pro služební hodnost a podle závěru služebního hodnocení musí dosahovat 

alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.  

  

(3) Do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je 

stanovena služební hodnost až o 2 stupně vyšší, se může přihlásit příslušník, jenž získal 

střední vzdělání s maturitní zkouškou, splňuje požadavky stanovené pro volné služební 
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místo, s výjimkou požadavku doby trvání služebního poměru pro služební hodnost, 

a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi dobrých výsledků 

ve výkonu služby. 

 

(3)(4) Do výběrového řízení na obsazení volného služebního místa, pro které je 

stanovena vyšší služební hodnost o 2 a více stupňů vyšší, nejvýše však do služební hodnosti 

vrchní komisař, se může přihlásit příslušník, jenž získal vysokoškolské vzdělání, splňuje 

požadavky stanovené pro volné služební místo, s výjimkou požadavku doby trvání služebního 

poměru pro služební hodnost, a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň velmi 

dobrých výsledků ve výkonu služby. 

 

(4)(5) Nepodaří-li se obsadit volné služební místo výběrovým řízením podle odstavce 

2 nebo 3, 3 nebo 4, pro které je v systemizaci služebních míst pro účely výběrového řízení 

zvlášť vyznačen obor nebo zaměření vzdělání, může se do výběrového řízení přihlásit i občan, 

který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru. 

 

§ 39  

 

 Zastupování na jiném služebním místě  

 

(1) Příslušníka lze pověřit zastupováním na jiném služebním místě, pro které je 

stanovena stejná nebo vyšší služební hodnost, nejdéle po dobu  

  

a) nepřítomnosti příslušníka, který je na toto služební místo ustanoven, nebo  

  

b) po kterou probíhá výběrové řízení,  

 

a to i v jiném místě, než je jeho místo služebního působiště.  

  

(2) Po dobu zastupování na jiném služebním místě příslušník  

  

a) nevykonává dosavadní služební úkoly a  

  

b) má nárok na propůjčení služební hodnosti stanovené pro zastupované služební místo.  

 

§ 41 

 

Způsoby skončení služebního poměru 

 

Služební poměr příslušníka skončí 

  

a) zrušením ve zkušební době, 

 

a)b) uplynutím doby určité, 

  

b)c) propuštěním, 

  

c)d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého, 

  

d)e) dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let. 
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§ 41a 

 

Zrušení služebního poměru ve zkušební době 

 

Ve zkušební době může bezpečnostní sbor nebo příslušník zrušit služební poměr 

i bez uvedení důvodu. Služební poměr skončí uplynutím 5 kalendářních dnů ode dne 

doručení rozhodnutí služebního funkcionáře příslušníkovi nebo písemného oznámení 

příslušníka bezpečnostnímu sboru, nejpozději však uplynutím zkušební doby. 

 

§ 42 

 

Propuštění 

  

(1) Příslušník musí být propuštěn, jestliže 

  

a) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, 

  

b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým trestný 

čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 

  

c) bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení 

jeho trestního stíhání22), bylo pravomocně schváleno narovnání23) nebo bylo pravomocně 

rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání23a) a jednání, kterým trestný čin 

spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 

  

d) porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného 

činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru, 

  

e) mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti, 

  

f) porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48, 

  

g) pozbyl státní občanství České republiky, 

  

h) podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl 

zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících 

s těhotenstvím, 

  

i) mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovené 

zvláštním právním předpisem,24) 

  

j) podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu 

služby, 

  

k) byla jeho svéprávnost omezena, 

  

l) uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně 

nezařazené nepominul, nebo 

  

m) požádal o propuštění. 
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  (2) Příslušník zpravodajské služby musí být též propuštěn, jestliže mu zanikla platnost 

osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,11) a nelze jej ustanovit 

na jiné služební místo, a to ani po 1 roce zařazení v záloze pro přechodně nezařazené. 

  

(3) Příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být též propuštěn, jestliže 

  

a) služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku organizačních změn 

a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo, 

  

b) mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými 

informacemi,11) a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, nebo 

  

c) dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru služebního hodnocení. 

  

(4) Rozhodnutí o propuštění z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f) 

a odstavci 3 písm. c) musí být příslušníkovi doručeno do 2 měsíců ode dne, kdy služební 

funkcionář důvod propuštění zjistil bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku ode 

dne, kdy tento důvod vznikl. 

  

(5) Při propuštění příslušníka podle odstavce 1  

  

a) písm. a) až k) skončí jeho služební poměr dnem doručení rozhodnutí o propuštění,  

  

b) písm. l) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni 

doručení rozhodnutí o propuštění, nebo  

  

c) písm. m) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni 

doručení žádosti o propuštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě žádosti 

příslušníka o době kratší.  

  

(6) Při propuštění příslušníka podle odstavců 2 a 3 skončí služební poměr uplynutím 2 

kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební 

funkcionář nerozhodne na základě žádosti příslušníka o době kratší. 

 

§ 49 

 

Kázeňské odměny 

  

(1) Příslušníkovi lze za projevení osobní statečnosti nebo za splnění zvlášť 

významného služebního úkolu anebo za účelem ocenění příkladného plnění služebních 

povinností udělit kázeňskou odměnu. Za příkladné plnění služebních povinností se považuje 

též opakované dosahování velmi dobrých výsledků ve výkonu služby konstatované v závěru 

služebního hodnocení. 

 

(2) Kázeňskou odměnou je 

  

a) písemná pochvala, 

  

b) peněžitý nebo věcný dar, anebo 
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c) udělení služební medaile. 

  

(3) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti 

a zpravodajskými službami, zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou druh a vzor služebních medailí a důvody pro jejich 

udělení. 

 

§ 54 

 

Služba přesčas 

  

(1) Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. 

  

(2) Jestliže bude vyhlášen krizový stav podle zvláštního právního předpisu29) nebo 

ve výjimečných případech ve veřejném zájmu, lze příslušníkovi nařídit po dobu krizového 

stavu a nebo po nezbytnou dobu ve veřejném zájmu službu přesčas i nad rozsah stanovený 

v odstavci 1. 

  

(3) Za službu přesčas se podle odstavců 1 a 2 považuje služba vykonávaná 

nad základní dobu služby v týdnu mimo rámec směn. U příslušníka s kratší dobou služby 

v týdnu se za službu přesčas nepovažuje služba, která nepřesahuje základní dobu služby 

v týdnu. 

 

§ 54 

 

Služba přesčas 

 

(1) Za službu přesčas se považuje služba vykonávaná nad základní dobu služby 

v týdnu mimo rámec směn. 

 

(2) Příslušníkovi lze nařídit službu přesčas v důležitém zájmu služby.  

   

(3) Celkový rozsah služby přesčas nesmí činit v průměru více než 10,5 hodin 

týdně ve vyrovnávacím období, které může činit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.  

   

(4) Příslušníkovi lze nařídit po dobu krizového stavu nebo ve výjimečných 

případech po nezbytnou dobu ve veřejném zájmu službu přesčas i nad rozsah stanovený 

v odstavci 3. 

   

(5) Do celkového rozsahu nejvýše přípustné služby přesčas ve vyrovnávacím 

období podle odstavce 3 se nezapočítává služba přesčas, za kterou bylo příslušníkovi 

poskytnuto náhradní volno, a služba přesčas u příslušníka s kratší dobou služby 

v týdnu, která nepřesahuje základní dobu služby v týdnu.  

   

§ 54a 

 

Dny pracovního klidu a služba ve svátek 

 

(1) Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadne nepřetržitý odpočinek 
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v týdnu, a svátky. 

 

(2) Příslušníkovi lze ve svátek nařídit pouze výkon služby, kterou nelze vykonat 

v obvyklý den služby, zejména při zajištění nepřetržitého režimu služby na služebně.  
 

§ 67 

 

Krácení dovolené  

 

Příslušníkovi, který nevykonával službu v kalendářním roce, za který se mu dovolená 

poskytuje, se z důvodu 

  

a) zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené nebo do zálohy neplacené, 

 

b) neschopnosti ke službě, s výjimkou neschopnosti vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo 

nemoci z povolání, 

 

c) rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, 

v němž je příslušnici poskytována mateřská dovolená, 

 

d) zproštění výkonu služby, jestliže mu nebyl doplacen služební příjem, nebo 

 

e) výkonu vazby 

 

krátí dovolená za první 3 zameškané měsíce o jednu dvanáctinu výměry dovolené a za každý 

další zameškaný měsíc o další jednu dvanáctinu výměry dovolené. 

 

§ 67  

 

Krácení dovolené  

 

(1) Příslušníkovi se krátí dovolená za prvních 90 dnů neschopnosti ke službě 

o jednu dvanáctinu výměry dovolené a za každých dalších 30 dnů neschopnosti 

ke službě o další jednu dvanáctinu výměry dovolené, nevykonával-li službu 

v kalendářním roce, za který se mu dovolená poskytuje, z důvodu neschopnosti 

ke službě, s výjimkou neschopnosti vzniklé v důsledku služebního úrazu nebo nemoci 

z povolání a nařízené karantény vzniklé v souvislosti s výkonem služby.   

 

(2) Příslušníkovi se krátí dovolená za každých zameškaných 30 dnů o jednu 

dvanáctinu výměry dovolené, nevykonával-li službu v kalendářním roce, za který se mu 

dovolená poskytuje, z důvodů 

 

a) zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené, zálohy pro studující nebo zálohy 

neplacené, s výjimkou zařazení do zálohy neplacené z důvodu čerpání rodičovské 

dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici poskytována 

mateřská dovolená, 

 

b) zproštění výkonu služby, jestliže mu nebyl doplacen služební příjem, nebo 

 

c) výkonu vazby. 
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(3) Doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se počítají na kalendářní dny 

a v kalendářním roce se sčítají. 

 

§ 79 

 

(1) Zdravotní způsobilost příslušníka posuzuje poskytovatel pracovnělékařských 

služeb13) při lékařských prohlídkách. Proti lékařskému posudku o zdravotní způsobilosti 

může podat příslušník návrh na přezkoumání poskytovateli pracovnělékařských služeb, který 

posudek vydal. 

 

(2) Osobnostní způsobilost příslušníka posuzuje psycholog psychologického 

pracoviště bezpečnostního sboru. Proti závěru psychologa o osobnostní způsobilosti může 

podat příslušník návrh na přezkoumání vedoucímu psychologického pracoviště 

bezpečnostního sboru. 

 

(3) Za osobnostně způsobilého se považuje příslušník, u něhož byly podle závěru 

psychologa bezpečnostního sboru zjištěny takové osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro výkon služby na místě, na které má být příslušník ustanoven. 

 

(4) Za fyzicky způsobilého se považuje příslušník, který vyhovuje požadavkům 

na tělesnou zdatnost stanoveným ředitelem bezpečnostního sboru pro výkon služby 

na služebním místě, na které má být příslušník ustanoven. 

 

(5) Náklady spojené se zjišťováním zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti 

příslušníka hradí bezpečnostní sbor. 

 

(6) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 

zpravodajskými službami, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem 

zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost příslušníka pro výkon služby, druhy, obsah a četnost lékařských 

prohlídek, obsah lékařských vyšetření, náležitosti lékařského posudku a dobu jeho platnosti. 

  

(7) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti 

a zpravodajskými službami, zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, důvody zjišťování osobnostní 

způsobilosti, postup při zjišťování osobnostní způsobilosti, náležitosti závěru psychologa 

bezpečnostního sboru a postup při přezkumném řízení. 

 

§ 85 

 

Omezení při výkonu služby 

 

(1) Těhotná příslušnice nesmí při výkonu služby konat činnosti, které jsou těhotným 

ženám zakázány, a činnosti, jejichž výkon ohrožuje podle lékařského posudku její těhotenství; 

to platí obdobně i pro příslušnici do konce devátého měsíce po porodu a příslušnici, která kojí. 

 

(2) Příslušnice uvedená v odstavci 1 může být ustanovena na jiné služební místo 

v jiném místě služebního působiště, převelena nebo vyslána na služební cestu jen 

s předchozím souhlasem. Za stejných podmínek může vykonávat službu v noci, službu 
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přesčas nebo služební pohotovost. 

 

(3) Příslušnice a příslušník, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nebo osamělá 

příslušnice a osamělý příslušník, kteří pečují o dítě mladší než 3 roky, mohou být ustanoveni 

na jiné služební místo v jiném místě služebního působiště, převeleni nebo vysláni na služební 

cestu jen po jejich předchozím souhlasu. 

 

(4) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, 

zpravodajskými službami, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem 

zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, 

příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí. 

 

§ 104 

 

Náhrada za bolest a za ztížení společenského uplatnění 

 

(1) Náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytne 

jednorázově. 

 

(2) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti 

a zpravodajskými službami, zpravodajskými službami a Generální inspekcí 

bezpečnostních sborů stanoví vyhláškou postup při určování výše náhrady za bolest 

a za ztížení společenského uplatnění. 

 

§ 112 

 

(1) Příslušník má nárok na služební příjem za výkon služby. Nárok na služební příjem 

má také v dalších případech, kdy to stanovuje zákon. Za služební příjem se považují peněžitá 

plnění poskytovaná příslušníkovi bezpečnostním sborem ve výši a za podmínek stanovených 

tímto zákonem. Příslušník s kratší dobou služby má nárok na služební příjem odpovídající 

této kratší době služby. 

  

(2) Příslušníkovi je stanoven služební příjem s přihlédnutím k případné službě přesčas 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce konané v době krizového stavu. Ve služebním 

příjmu ředitele bezpečnostního sboru a jeho zástupce je přihlédnuto k veškeré službě přesčas. 

  

(3) Příslušník a příslušnice mají nárok na stejný služební příjem za stejnou službu 

nebo za službu stejné hodnoty. Za stejnou službu nebo službu stejné hodnoty se považuje 

služba stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která je konána 

ve stejných nebo srovnatelných podmínkách služby, při stejných nebo srovnatelných 

schopnostech a způsobilosti k výkonu služby, při stejné nebo srovnatelné služební výkonnosti 

a výsledcích ve výkonu služby. 

  

(4) Příslušníkovi, který nevykonával službu proto, že na jeho obvyklý den výkonu 

služby připadl svátek, se služební příjem nekrátí. 
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§ 113  

 

Služební příjem příslušníka tvoří:  

  

a) základní tarif, 

 

b) příplatek za vedení,  

  

c) příplatek za službu v zahraničí,  

  

d) zvláštní příplatek, 

 

e) příplatek za službu ve svátek, 

 

e)f) osobní příplatek, a 

 

f)g) odměna. a 

 

h) služební příjem za službu přesčas. 

 

§ 115 

  

Stupnice základních tarifů 

  

(1) Příslušníkům se stanoví stupnice základních tarifů v jedenácti tarifních třídách 

a v každé z nich ve dvanácti tarifních stupních. Základní tarify v tarifních třídách se zvyšují 

oproti nižšímu základnímu tarifu o procentní přírůstek, který činí 8,5 %. Základní tarif 

ve dvanáctém tarifním stupni činí 1,5násobek základního tarifu v prvním tarifním stupni. 

Základní tarify v tarifních stupních se oproti nejblíže nižšímu stupni zvyšují o shodný 

procentní přírůstek.  

 

(2) Základní tarify se zaokrouhlují na desítky korun nahoru. 

 

(3) Stupnici základních tarifů stanoví vláda nařízením. 

 

______________________________ 
56) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv. 

 

§ 115a 

 

 Vláda stanoví nařízením stupnici základních tarifů pro následující kalendářní rok, 

poprvé pro rok 2007. Při stanovení této stupnice může zvýšit procentní částku uvedenou 

v § 114 odst. 2. 

 

§ 121 

 

Náhradní volno a příplatek za službu ve svátek 

  

(1) Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby ve svátek. 
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Neposkytne-li bezpečnostní sbor příslušníkovi náhradní volno v době 3 kalendářních 

měsíců po výkonu služby ve svátek, má příslušník nárok na příplatek ve výši 25 % 

přiznaného základního tarifu, osobního příplatku, zvláštního příplatku a příplatku 

za vedení, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby ve svátek 

v kalendářním měsíci, v němž službu koná. 

 

(2) Za dobu čerpání náhradního volna se služební příjem nekrátí. 

 

§ 125 

 

Náhradní volno a služební příjem za službu přesčas 

 

(1) Příslušník má nárok na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas nad 150 

hodin v kalendářním roce; to neplatí pro službu přesčas v rozsahu 150 hodin 

v kalendářním roce konanou v době krizového stavu. Neposkytne-li bezpečnostní sbor 

příslušníkovi náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu služby přesčas nebo 

v jinak dohodnuté době, má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního 

příplatku, a zvláštního příplatku a příplatku za vedení, který připadá na každou tuto hodinu 

služby bez služby přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná. 

 

(2) Za dobu čerpání náhradního volna se služební příjem nekrátí. 

 

§ 132 

 

Postup při poskytování některých složek služebního příjmu a odměny za služební pohotovost 

 

Při poskytování služebního příjmu za službu přesčas a odměny za služební pohotovost 

sčítá bezpečnostní sbor celkovou dobu výkonu služby a dobu služební pohotovosti, kterou 

příslušník konal v kalendářním měsíci, a po sečtení poskytne služební příjem nebo odměnu 

pouze za celé hodiny. 

 

§ 132 

 

Postup při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu 

ve svátek a odměny za služební pohotovost 

 

Při poskytování služebního příjmu za službu přesčas, příplatku za službu 

ve svátek a odměny za služební pohotovost sčítá bezpečnostní sbor celkovou dobu 

výkonu služby přesčas, celkovou dobu výkonu služby ve svátek a celkovou dobu služební 

pohotovosti, kterou příslušník konal v kalendářním měsíci. 

 

§ 135a 

 

Náborový příspěvek 

 

(1) Je-li to nezbytné pro zajištění obsazenosti volných služebních míst, může 

ředitel bezpečnostního sboru stanovit služebním předpisem, že příslušníkům lze přiznat 

náborový příspěvek. 

 

(2) Náborový příspěvek lze přiznat v rozsahu 30 000 Kč až 150 000 Kč. Konkrétní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAJ7KG4II)



14 
 

výši náborového příspěvku v bezpečnostním sboru stanoví ředitel bezpečnostního sboru 

služebním předpisem. 
 

(3) Služební funkcionář může příslušníkovi přiznat náborový příspěvek, jestliže 

 

a) ředitel bezpečnostního sboru stanoví, že příslušníkům lze přiznat náborový 

příspěvek, 

 

b) příslušníkovi uplynula zkušební doba, 

 

c) služební poměr příslušníka trvá méně než 1 rok, 

 

d) příslušníkovi nebyl v minulosti náborový příspěvek přiznán, a 

 

e) příslušník s přiznáním náborového příspěvku souhlasí. 

 

(4) Příslušník, kterému byl přiznán náborový příspěvek, je povinen setrvat 

ve služebním poměru po dobu 4 let.  

 

(5) Nesplní-li příslušník povinnost setrvat ve služebním poměru po dobu 

uvedenou v odstavci 4, je povinen vrátit část vyplaceného náborového příspěvku, která 

se určí poměrně podle doby, po kterou příslušník splnil povinnost setrvat ve služebním 

poměru. Povinnost vrátit část vyplaceného náborového příspěvku vzniká příslušníkovi 

pouze tehdy, skončí-li jeho služební poměr propuštěním podle § 42 odst. 1 písm. a) až f), 

i) a m) nebo § 42 odst. 3 písm. c). 

 

(6) Do doby setrvání příslušníka ve služebním poměru podle odstavce 4 se 

nezapočítává doba 

 

a) zproštění výkonu služby, jestliže příslušníkovi nebyl doplacen rozdíl, o který byl jeho 

služební příjem zkrácen, 

 

b) zařazení do zálohy neplacené, s výjimkou zařazení do této zálohy z důvodů čerpání 

rodičovské dovolené poskytnuté příslušníkovi v rozsahu, v němž je příslušnici 

poskytována mateřská dovolená, nebo 

 

c) neschopnosti ke službě trvající déle než 1 měsíc. 

 

§ 149 

 

Náhrada cestovních výdajů při vzniku nebo změně služebního poměru 

  

(1) Příslušník, který je 

 

a) převeden na jiné služební místo z důvodů uvedených v § 25 odst. 1 až 3 a § 26 odst. 1 a 4 

1, 4 a 5, 

 

b) ustanoven na služební místo po vynětí ze zálohy, 

  

c) převelen, 
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d) pověřen zastupováním na jiném služebním místě, 

  

e) zařazen do zálohy činné k výkonu služby k jiné organizační složce státu, právnické nebo 

fyzické osobě, do zálohy pro studující nebo zálohy zvláštní, 

  

do jiného místa služebního působiště, má nárok na náhrady cestovních výdajů za podmínek 

a ve výši jako při služební cestě. Náhrady cestovních výdajů podle písmena a), b) nebo c) se 

příslušníkovi poskytují do doby jeho přestěhování do jiného místa služebního působiště; 

stravné se poskytuje nejdéle po dobu 6 let. 

  

(2) Příslušníkovi, který žije odloučeně od člena rodiny v místě služebního působiště 

z důvodu 

  

a) přijetí do služebního poměru, nebo 

  

b) převedení na jiné služební místo do jiného místa služebního působiště podle § 25 odst. 4 

nebo § 26 odst. 2 a 3, 

  

lze přiznat náhrady cestovních výdajů za podmínek a do výše stanovené pro služební cestu. 

Náhrady cestovních výdajů lze příslušníkovi poskytovat až do doby jeho přestěhování 

do místa služebního působiště s výjimkou stravného, které lze poskytovat nejdéle po dobu 3 

let. 

  

(3) Příslušník uvedený v odstavci 2, jemuž bylo přiznáno stravné nižší, než je stravné 

podle § 141 odst. 1 stanovené pro časové pásmo nad 18 hodin, má nárok na stravné 

při uskutečnění cesty k návštěvě člena rodiny do skončení výkonu služby před cestou 

k návštěvě člena rodiny a od počátku výkonu služby po této cestě, a to ve výši 

 

a) 41 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba 5 až 12 hodin, 

  

b) 64 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, 

nebo 

  

c) 100 % přiznaného stravného, trvá-li tato doba déle než 18 hodin. 

  

(4) Stravné podle odstavce 3 se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. 

 

(5) Příslušník, který byl po přiznání náhrad cestovních výdajů podle odstavce 1 nebo 2 

opětovně převeden na jiné služební místo v témže místě služebního působiště, má nárok 

na náhrady cestovních výdajů v rozsahu, ve kterém mu byly přiznány. 

 

§ 186 

 

Ukládání kázeňských trestů 

 

(1) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku,20) vede 

služební funkcionář ústně. O ústním jednání a o důležitých úkonech v řízení vyhotovuje 

písemný záznam. 

  

(2) Služební funkcionář příslušný k projednání jednání příslušníka, které má znaky 
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přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, si po zahájení řízení 

o tomto jednání opatří opis z evidence přestupků týkající se obviněného příslušníka. 

  

(3) Příslušníkovi musí být před uložením kázeňského trestu dána možnost vyjádřit se 

k věci, navrhovat důkazy a hájit se. Služební funkcionář musí vyslechnout vyslechne také 

osobu, která podala podnět k zahájení řízení; služební funkcionář výslech provést nemusí, 

není-li to nezbytné k uplatnění práv příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo 

o jednání, které má znaky přestupku, se vede řízení. 

  

(4) Na příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 

přestupku, se vede řízení, se do doby, než je o jeho vině pravomocně rozhodnuto, hledí, jako 

by byl nevinen. 

  

(5) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku, nelze vést 

společně. 

  

(6) Při určení druhu kázeňského trestu se přihlédne k závažnosti kázeňského 

přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, 

k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, dosavadnímu přístupu 

příslušníka k plnění služebních povinností a k tomu, zda již byl kázeňsky trestán. Jestliže se 

ve společném řízení projednává více kázeňských přestupků téhož příslušníka, přihlédne se 

při ukládání druhu kázeňského trestu též k této skutečnosti. 

  

(7) Za více kázeňských přestupků téhož příslušníka projednaných ve společném řízení 

uloží služební funkcionář kázeňský trest podle nejzávažnějšího kázeňského přestupku. 

  

(8) Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeňský přestupek se zvlášť 

škodlivým následkem, za porušení povinnosti vyplývající z omezení práv příslušníka, 

za jednání, kterým příslušník porušil služební slib, za opakované spáchání kázeňského 

přestupku se škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo 

v období 3 let k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku 

a je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, anebo za opakované dosahování 

neuspokojivých výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení. 

  

(9) Od uložení kázeňského trestu lze v rozhodnutí o kázeňském přestupku upustit, 

jestliže k nápravě příslušníka postačí samotné projednání kázeňského přestupku. 

   

 (10) Kázeňský trest za kázeňský přestupek lze uložit nejpozději do 2 měsíců ode dne, 

kdy se služební funkcionář dozvěděl o jednání, které má znaky kázeňského přestupku, 

a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Kázeňský trest 

za jednání, které má znaky přestupku, lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo 

ke spáchání přestupku. Do běhu těchto lhůt se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž 

skutek vedlo trestní řízení. 

 

(10) Kázeňský trest za kázeňský přestupek nebo jednání, které má znaky 

přestupku, lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo k jeho spáchání. Do běhu 

této lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení. 
  

(11) Kázeňský trest nelze uložit příslušníkovi, který již byl za týž skutek pravomocně 

odsouzen. 
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§ 190 

 

Odvolání 

  

(1) Účastník může podat odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře do 15 dnů 

ode dne jeho doručení. Účastník podává odvolání u služebního funkcionáře, který rozhodnutí 

vydal. 

  

(2) Jestliže účastník v důsledku chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení 

podal odvolání po uplynutí stanovené lhůty nebo u nepříslušného služebního funkcionáře, 

má se za to, že je podal včas a u příslušného služebního funkcionáře, učiní-li tak nejpozději 

do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 

  

(3) Účastník může vzít odvolání zpět, dokud mu není doručeno rozhodnutí o odvolání. 

Vezme-li účastník odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 

  

(4) Odvolání nemá odkladný účinek, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o uložení 

kázeňského trestu, o náhradě škody nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení. 

  

(5) Služební funkcionář, který napadené rozhodnutí vydal, může rozhodnutí zrušit 

nebo změnit, jestliže odvolání plně vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání. 

Jestliže tak neučiní, je povinen předložit odvolání spolu se svým stanoviskem do 15 dnů 

ode dne jeho podání odvolacímu orgánu. 

  

(6) Odvolacím orgánem je služební funkcionář nadřízený služebnímu funkcionáři, 

který napadené rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí ředitele školy, je odvolacím orgánem 

ministerstvo, a jde-li o rozhodnutí vedoucího organizační části ministerstva nebo rektora 

policejní akademie, je odvolacím orgánem ministr vnitra. 

  

(7) Odvolací orgán přezkoumává napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, 

v rozsahu, jaký je uveden v odvolání. Zákonnost přezkoumává v celém rozsahu. K vadám 

řízení přihlíží jen tehdy, pokud mohly mít vliv na zákonnost nebo správnost napadeného 

rozhodnutí. 

  

(8) Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do 90 dnů ode dne jeho podání. Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí 

změní nebo zruší a řízení zastaví, popřípadě rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí 

k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal; jinak 

odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. 

  

(9) Proti rozhodnutí o odvolání není možno podat odvolání. 

 

§ 191 

 

Rozklad 

  

(1) Proti rozhodnutí předsedy vlády, ministra nebo vládou určeného člena vlády je 

možno podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

  

(2) O rozkladu rozhoduje služební funkcionář, který napadené rozhodnutí vydal; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAJ7KG4II)



18 
 

v řízení o rozkladu se postupuje podle § 190. 

 

§ 193 

  

Přezkumné řízení 

  

(1) Pravomocné rozhodnutí, o němž se účastník nebo služební funkcionář domnívá, že 

je v rozporu s právními předpisy, přezkoumá příslušný ministr, a jde-li o rozhodnutí 

služebního funkcionáře Bezpečnostní informační služby, vládou určený člen vlády. 

 

(1) Pravomocné rozhodnutí, o němž se účastník nebo služební funkcionář 

domnívá, že je v rozporu s právními předpisy, přezkoumá příslušný ministr; 

pravomocné rozhodnutí služebního funkcionáře Bezpečnostní informační služby 

přezkoumá vládou určený člen vlády a pravomocné rozhodnutí služebního funkcionáře 

Generální inspekce bezpečnostních sborů přezkoumá předseda vlády. 
  

(2) Služební funkcionář, který rozhodnutí vydal, může vyhovět podnětu účastníka 

k přezkoumání rozhodnutí v celém rozsahu. Jestliže bylo vedeno odvolací řízení, může 

vyhovět podnětu účastníka i odvolací orgán. 

  

(3) Při přezkoumávání rozhodnutí vychází služební funkcionář z právního stavu 

a skutkových okolností existujících v době jeho vydání. 

  

(4) Přezkumné řízení lze zahájit nejdéle do 4 let ode dne nabytí právní moci 

přezkoumávaného rozhodnutí a rozhodnutí v přezkumném řízení lze vydat do 5 let ode dne 

nabytí právní moci přezkoumávaného rozhodnutí. 

  

(5) Proti rozhodnutí v přezkumném řízení je možno podat rozklad. Proti rozhodnutí 

služebního funkcionáře podle odstavce 2 je možno podat odvolání. 

 

§ 209 

 

Zánik práva 

  

K zániku práva z důvodu, že nebylo ve stanovené lhůtě vykonáno, dochází jen 

v případech uvedených v § 42 odst. 4, § 99 odst. 3, § 185, § 186 odst. 10, § 190 odst. 1, § 191 

odst. 1, § 192 odst. 2 a § 193 odst. 4; k zániku práva se přihlédne, i když není v řízení 

namítán. 
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