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114/1993 Sb. 

ZÁKON 

o Kanceláři prezidenta republiky 

§ 4 

 

(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. 

 

(2) Vedoucím Kanceláře může být jmenován pouze státní občan České republiky, který je 

plně svéprávný a bezúhonný.  

 

(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 

čin nebo pro trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti, pokud odsouzení 

nebylo zahlazeno nebo pokud se na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen; jestliže 

trestní stíhání pro takový trestný čin bylo podmíněně zastaveno nebo bylo-li rozhodnuto 

o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání, je předpoklad bezúhonnosti splněn až 

po uplynutí 5 let ode dne nabytí právní moci těchto rozhodnutí. 

 

(4) Vedoucím Kanceláře může být jmenován pouze držitel osvědčení fyzické osoby podle 

předpisu upravujícího ochranu utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost 

nejméně na stupeň utajení Tajné4); osoba, která tuto podmínku nesplňuje, požádá o 

vydání osvědčení na požadovaný stupeň utajení do šesti měsíců ode dne svého jmenování. 

Nezíská-li osoba jmenovaná vedoucím Kanceláře osvědčení na požadovaný stupeň utajení 

do dvou let ode dne jmenování, její funkce uplynutím této lhůty zaniká a tato osoba ztrácí 

způsobilost ji znovu nabýt. Znovunabytí této způsobilosti je podmíněno získáním 

osvědčení uvedeného ve větě první. Funkce vedoucího Kanceláře zaniká též marným 

uplynutím lhůty pro podání žádosti o vydání osvědčení na požadovaný stupeň utajení 

nebo v případě zániku platnosti požadovaného osvědčení. 

 

(5) (2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, 

které  jmenuje a odvolává. 

 

(6) (3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním 

předpisem a Platovým řádem Kanceláře. 

 

(7) (4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem 

republiky. 

 

                                                 
4 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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