
Úplné znění 
 

§ 2 

 

(1) Tento zákon se nevztahuje na 

 

a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, 

včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády, 

 

b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) a zaměstnance, který 

vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády, 

 

c) náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,  

 

d) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 

e) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

 

f) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

 

g) člena Rady, předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu, 

 

h) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

 

i) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 

 

j) zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních 

úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, 

servisních nebo manuálních prací, 

 

k) ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. 

 

(2) Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním 

sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském 

zpravodajství a v Národním bezpečnostním úřadu. 

 

 

§ 33 

 

Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby 

 

(1) Do služebního poměru nelze přijmout 

 

a) justičního čekatele nebo právního čekatele, 

 

b) poslance nebo senátora, 

 

c) poslance Evropského parlamentu, 
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d) prezidenta republiky, 

 

e) člena vlády nebo náměstka člena vlády, 

 

f) vedoucího Úřadu vlády, 

 

g) soudce Ústavního soudu, 

 

h) asistenta soudce Ústavního soudu, 

 

i) asistenta soudce nebo státního zástupce, 

 

j) prezidenta nebo viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 

k) guvernéra, viceguvernéra nebo člena bankovní rady České národní banky, 

 

l) Veřejného ochránce práv nebo zástupce Veřejného ochránce práv, 

 

m) asistenta Veřejného ochránce práv, 

 

n) člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 

o) předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, 

 

p) předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

 

q) člena Rady, předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu, 

 

r) předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, 

 

s) předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu, 

 

t) člena zastupitelstva územního samosprávného celku, který je pro výkon funkce dlouhodobě 

uvolněn (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), 

 

u) osobu vykonávající vojenské cvičení nebo mimořádnou službu. 

 

(2) Do služebního poměru nelze dále přijmout 

 

a) soudce, 

 

b) státního zástupce, 

 

c) člena nebo kontrolora Nejvyššího kontrolního úřadu, 

 

d) vyššího soudního úředníka nebo vyššího úředníka státního zastupitelství, 

 

e) vojáka z povolání, 

 

f) příslušníka bezpečnostního sboru, 
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g) jinou osobu vykonávající činnost podle § 2. 

 

(3) Je-li na základě výsledku výběrového řízení vybrána k přijetí do služebního 

poměru osoba podle odstavce 1 nebo 2, učiní neprodleně právní jednání směřující k 

odstranění překážky podle odstavce 1 nebo 2. 

 

(4) Nastanou-li po přijetí do služebního poměru překážky uvedené 

 

a) v odstavci 1, má to za následek pozastavení výkonu služby, 

 

b) v odstavci 2, má to za následek skončení služebního poměru. 

 

(5) Ten, u koho nastala překážka podle odstavce 1 nebo 2, je povinen tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu písemně oznámit služebnímu orgánu; jde-li o státního zaměstnance, 

založí se oznámení do jeho osobního spisu. 
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