
 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne……2018, 

 

kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky,  
ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

Změna zákona o Kanceláři prezidenta republiky 

 

Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění zákona č. 224/1999 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2004 Sb. a zákona č. 281/2004 Sb., se mění takto: 

 

V § 4 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění zákona č. 281/2004 Sb., 

se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí: 
 

„(2) Vedoucím Kancelář    že být jmenován pouze státní   č   České republiky, který       ě 

svéprávný a bezúhonný.  
 

(3) Vedoucím Kanceláře m že být jmenován pouze držitel osvědčení fyzické osoby na stupeň 

utajení Přísně tajné
1) 

nebo osoba, která o vydání osvědčení na tento stupeň utajení v souvislosti se 

jmenováním požádala; nezíská-li tato osoba osvědčení na požadovaný stupeň utajení do 1 roku ode 

dne jmenování, její funkce k tomuto datu zaniká a ztrácí zp sobilost ji znovu nabýt. Funkce 

vedoucího Kanceláře zaniká a nelze ji znovu nabýt rovněž v případě zániku platnosti tohoto 

osvědčení. 

 

(4) Vedoucí Kanceláře nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích.“.  
 

Dosavadní odstavce 2 až          čují jako odstavce 5 až 7.  

 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 

Osobě jmenované vedoucím Kanceláře přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být 

osvědčení uvedené v § 4 odst. 3 zákona č. 114/1993 Sb., ve znění tohoto zákona, vydáno  
ve lh tě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; není-li jí vydáno, její funkce k tomuto datu 

zaniká a ztrácí zp sobilost ji znovu nabýt. 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

                                                
1)

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní zp sobilosti, ve znění pozdějších 

předpis .  
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