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VI. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 
  

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 
předpisů 

  
Návrh zákona byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 17. prosince 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 4. ledna 2019. 
Celkem bylo k návrhu zákona uplatněno 14 zásadních připomínek, a to 7 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo spravedlnosti, Českomoravská konfederace odborových svazů, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů, Národní bezpečnostní úřad, Úřad pro zahraniční styky a informace a Nezávislý odborový svaz Policie České 
republiky 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství 
a odbor kompatibility Úřadu vlády České republiky 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České 
republiky, Asociace samostatných odborů, Bezpečnostní informační služba, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Český úřad 
zeměměřický a katastrální, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Nejvyšší správní soud, Správa státních hmotných rezerv, 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů a Úřad průmyslového vlastnictví 
 
Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Český statistický úřad, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Ústavní soud 
a Odborová aliance Integrovaného záchranného systému 
 
Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo financí 
2. Ministerstvo spravedlnosti 
3. Českomoravská konfederace odborových svazů 
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4. Národní bezpečnostní úřad 
5. Generální inspekce bezpečnostních sborů 
6. Úřad pro zahraniční styky a informace 
7. Nezávislý odborový svaz Policie České republiky 

 
 
Připomínkové 
místo 

Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Min
isterstvo financí 

 

1.1 
 
Navrhuje se v čl. 1 bod 5. v odstavci 3 přeformulovat poslední větu tak, aby 
byl případnému podanému odvolání přiznán odkladný účinek. Považujeme 
za nutné, aby byl příslušník vázán až pravomocným rozhodnutím, kterým se 
bude rušit souhlas s vykonáváním jiné výdělečné činnosti. Toto vychází 
především ze skutečnosti, že pokud je příslušníkovi udělen souhlas 
s výkonem jiné výdělečné činnosti, může se tento zavazovat 
k dlouhodobějším činnostem, přičemž neplnění takových závazků může být 
postihováno sankcí (finanční). I s ohledem na skutečnost, že předkladatel 
připouští situaci, kdy vydání rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení, 
tudíž příslušník nemá možnost se dozvědět, že souhlas s vykonáváním jiné 
výdělečné činnosti bude zrušen, může být v praxi velice složité výkon jiné 
výdělečné činnosti bez zbytečného odkladu a bez případného finančního 
postihu ukončit. Navíc, pokud by příslušník jinou výdělečnou činnost 
ukončil, uhradil sankci za nesplnění závazku a následně by bylo 
v odvolacím řízení rozhodnutí o zrušení souhlasu zrušeno, mohl by 
příslušník požadovat po bezpečnostním sboru náhradu škody, která mu 
vznikla, a to podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. Toto by mohla být další 
finanční zátěž pro bezpečnostní sbor. Současně bude nutné doplnit 
ustanovení § 190 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
kterého musí být přiznán odkladný účinek též rozhodnutí o zrušení souhlasu 

Neakceptováno. 
 
Shledá-li služební funkcionář, že jiná 
výdělečná činnost příslušníka 
bezpečnostního sboru může vést ke střetu 
zájmů osobních se zájmy služby, 
k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního 
sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu 
služby, je třeba tuto činnost ukončit 
bez zbytečného odkladu, v opačném 
případě může dojít mimo jiné například 
ke vzniku bezpečnostního rizika. Pokud jde 
o závazek k dlouhodobějším činnostem, 
například v pracovním poměru, s touto 
skutečností se vypořádává odůvodnění 
předmětné úpravy, které výslovně uvádí, že 
co se týče ukončení činnosti 
bez zbytečného odkladu, „je třeba vzít 
v potaz skutečnost, že některé formy 
výdělečné činnosti mohou skončit ze dne 
na den (neformální smlouva o dílo), 
v případě pracovního poměru však činí 
výpovědní doba až tři kalendářní měsíce.“ 
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s jinou výdělečnou činností.  

 1.2 
 
Navrhuje se v čl. 1 bod. 5. v odstavci 4 doplnit nové ustanovení, a to jako 
písmeno i) ve znění „činnost vykonávanou v rámci spolku, který 
nevykonává žádnou vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 
nebo jiné výdělečné činnosti, jehož je příslušník členem, včetně členství 
v jeho řídících a kontrolních orgánech.“. Vzhledem ke skutečnosti, že 
organizování ve spolcích je jednou z nejčastějších forem „mimoslužební“ 
organizace příslušníků, považujeme za nutné vyjmout z povinnosti žádat 
o souhlas i v případě, že je příslušník členem spolku. Navržený text též 
zohledňuje to, že spolek může vykonávat vedlejší činnost spočívající 
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Taková činnost musí být spolkem 
zapsána v obchodním rejstříku. V případě spolku nevykonávající žádnou 
vedlejší podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, je případná 
povinnost žádat o souhlas služebního funkcionáře i mimo cíl, který má být 
dosažen navrhovanou novelou (viz bod 2 obecné části důvodové zprávy). 
Pokud bude spolek takovou činnost spočívající v podnikání nebo jiné 
výdělečné činnosti vykonávat, bude členství příslušníka v takovém spolku 
i nadále podléhat udělení souhlasu. Nad rámec uvedeného je třeba zdůraznit, 
že především členství ve sportovních či střeleckých spolcích je v podstatě 
žádoucí, neboť účast příslušníka na činnosti takového spolku se pozitivně 
promítá i do výkonu služby příslušníka. Vyjmutí povinnosti o udělení 
souhlasu u výše definovaných spolků pak ulehčí služebním funkcionářům, 
protože nebudou nuceni rozhodovat o velkém počtu žádostí, neboť formou 
spolku jsou organizovány např. i Sdružení rodičů a přátel školy, turisté  
či myslivci. 

Částečně akceptováno. 
 
Navrhovaná úprava by byla 
neproporcionální, neboť obdobnou úpravu 
neobsahují jiné státně zaměstnanecké 
poměry. Členství příslušníka v některých 
spolcích nadto může být pro bezpečnostní 
sbor potenciálním rizikem, je proto 
vhodnější, aby možnost členství v těchto 
spolcích byla posouzena ex ante, nikoliv ex 
post až v rámci případného zrušení 
souhlasu. 
 
Do důvodové zprávy však bude doplněno, 
že nevýdělečné činnosti vykonávané 
v rámci spolků neprovozujících žádnou 
výdělečnou činnost nepodléhají povinnosti 
udělení souhlasu služebního funkcionáře. 

2. Ministerstvo 
spravedlnosti 

 

2.1 
 
K čl. I bodu 5 (§ 48 odst. 4)  
Ustanovení § 48 odst. 4 nově stanovuje výdělečné činnosti, pro jejichž 
výkon nemusí příslušník bezpečnostního sboru (dále jen „příslušník“) žádat 

Akceptováno. 
 
Za prvé, do ustanovení § 48 odst. 4 bude 
doplněno písmeno c), ve kterém bude 
výslovně uvedena činnost znalecká 
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o povolení služebního funkcionáře. Podle důvodové zprávy k uvedenému 
ustanovení je okruh těchto činností „srovnatelný jako u jiných zákonů 
upravujících zaměstnanecký vztah k České republice“. Ve vztahu 
k uvedenému upozorňujeme na dva nedostatky předloženého návrhu 
zákona: 
Za prvé, návrh, na rozdíl od obdobných úprav (např. § 81 odst. 2 zákona 
o státní službě, nebo § 16 odst. 5 zákona o úřednících územních 
samosprávných celků), nestanovuje výjimku pro výkon činnosti znalce nebo 
tlumočníka pro soud nebo správní úřad. Uvedenou odchylku považujeme 
při absenci jejího odůvodnění za nedůvodnou, jelikož de facto brání 
skutečnosti, aby příslušník vykonával znaleckou nebo tlumočnickou 
činnost, a to i v případech, kdy by bylo nutné příslušníka za znalce ustanovit 
ad hoc s ohledem na naléhavost provedení znaleckého posudku či úkonu 
tlumočníka, resp. s ohledem na absenci zapsaných znalců pro daný obor 
(srov. § 2 odst. 1 ve spojení s § 24 odst. 1 zákona o znalcích 
a tlumočnících). Požadujeme proto doplnit předmětnou výjimku do návrhu 
zákona.  
Za druhé, návrh obsahuje v písmeni e) výjimku spočívající 
ve výdělečné činnosti vykonávané „v rámci bytového družstva nebo 
společenství vlastníků jednotek, jehož je příslušník členem, včetně členství 
v řídících a kontrolních orgánech“. Ve vztahu k předmětné výjimce 
upozorňujeme, že tato není v takovémto rozsahu stanovena pro žádné jiné 
osoby v zaměstnaneckém vztahu k České republice. Stanovení výjimky pro 
jakoukoliv činnost úplatně vykonávanou pro bytové družstvo či 
společenství vlastníků jednotek, považujeme za nedůvodnou, když tato jde 
nad činnosti, jež může příslušník legitimně vykonávat jako člen bytového 
družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Máme proto za to, že je 
vhodnější omezit výjimku na účast příslušníků na činnosti řídících 
a kontrolních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, 
jako je tomu např. podle § 19 odst. 1 písm. j) zákona o vojácích z povolání. 
Požadujeme proto stávající znění písmene e) nahradit následujícím 
způsobem: „e) činnost vykonávanou v rámci členství v řídících 
a kontrolních orgánech bytového družstva nebo společenství vlastníků 
jednotek, jehož je příslušník členem,“.  

a tlumočnická vykonávaná pro soud 
a správní úřad. 
 
Za druhé, co se týče výkonu výdělečné 
činnosti v rámci bytového družstva, 
s ohledem na úpravu obsaženou v jiných 
zákonech upravujících státně 
zaměstnanecké vztahy předkladatel 
připomínku akceptuje. 
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 2.2 
 
K čl. II bodu 1  
Podle přechodných ustanovení má příslušník povinnost požádat o souhlas 
služebního funkcionáře s výkonem jiné výdělečné činnosti, jíž bude 
vykonávat po dni nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona, 
„bez zbytečného odkladu“. V případě, že nebude příslušníkovi souhlas 
udělen, musí „bez zbytečného odkladu“ výdělečnou činnost ukončit. 
Upozorňujeme, že přechodné ustanovení neupravuje situaci, kdy se 
příslušník rozhodne, že s ohledem na nabytí účinnosti předloženého návrhu 
zákona přestane jinou výdělečnou činnost vykonávat, a o souhlas tedy ani 
nepožádá. Skutečnost, že o udělení souhlasu musí příslušník požádat 
bez zbytečného odkladu, pak s ohledem na právě uvedené považujeme 
za nevhodnou, jelikož bude v případném řízení o kázeňském přestupku 
obtížně prokazatelné naplnění objektivní stránky přestupku. Požadujeme 
proto, aby bylo předmětné přechodné ustanovení změněno ve smyslu § 197 
zákona o státní službě, a tedy aby byla stanovena konkrétní lhůta, například 
3 měsíců, ve které bude muset příslušník ukončit výkon jiné výdělečné 
činnosti, nebo požádat služebního funkcionáře o udělení souhlasu. 

Částečně akceptováno. 
 
Do přechodného ustanovení bude 
doplněno, že příslušník, který hodlá 
i po nabytí účinnosti tohoto zákona 
pokračovat ve výkonu jiné výdělečné 
činnosti, pro jejíž výkon se vyžaduje 
souhlas služebního funkcionáře, musí 
požádat ve lhůtě 1 měsíce ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona služebního 
funkcionáře o udělení souhlasu s výkonem 
jiné výdělečné činnosti. 
 

3. Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

 
 

3.1 
 
K bodu 1 
Z textu bodu 1 požadujeme vypustit slova „slova „živnostenskou nebo“ 
zrušují a“. 
 
Odůvodnění: 
Změna navrhovaná v předloženém materiálu, kterou se ruší slova 
„živnostenskou nebo“ neřeší nápravu uvedeného nesouladu současné právní 
úpravy s ústavním pořádkem podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod. 
Podle § 420 odst. 1 občanského zákoníku je za podnikatele považován ten, 
kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně 
za účelem dosažení zisku. Výdělečnou činností je tedy i činnost vykonávaná 

Vysvětleno. 
 
Je na místě, aby příslušník při přijetí 
do služebního poměru nevykonával jinou 
výdělečnou činnost [s výjimkou činností 
podle § 48 odst. 4 písm. c) až f), i) a j) 
a § 68 odst. 2], přičemž služební 
funkcionář po zařazení příslušníka 
na konkrétní služební místo s ohledem 
na povahu výkonu služby na tomto místě 
může na základě žádosti příslušníka 
následně a po zvážení všech okolností 
rozhodnout, že určitou výdělečnou činnost 
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živnostenským způsobem. vykonávat může – a to i živnostenským 
způsobem. 

 3.2 
V § 48 odst. 3 požadujeme doplnit na konci věty první například slova 
„anebo když příslušník dosahuje neuspokojivých výsledků ve výkonu 
služby podle závěrů služebního hodnocení.“.  
 
Odůvodnění: 
Podle § 48 odst. 2 se navrhuje, aby služební funkcionář udělil souhlas 
s výkonem jiné výdělečné činnosti za podmínky, že tato činnost nemůže 
vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobrého jména 
bezpečnostního sboru nebo k ohrožení plnění úkolů bezpečnostního sboru. 
Nepočítá se ale vůbec s tím, že výkon jiné výdělečné činnosti může mít vliv 
i na neuspokojivé výsledky ve výkonu služby. 
 

 Vysvětleno. 
 
Jakých výsledků dosahuje příslušník 
ve výkonu služby, není závislé na tom, zda 
vykonává jinou výdělečnou činnost či 
nikoliv. Pokud má výkon jiné výdělečné 
činnosti vliv na výkon služby příslušníka 
tak, že dojde k ohrožení plnění úkolů 
bezpečnostního sboru, služební funkcionář 
souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti 
zruší. 

 3.3 
 
V § 48 odst. 3 požadujeme doplnit na konci věty druhé slova „, a to 
v rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí“.  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 48 odst. 3 umožňuje, aby bylo rozhodnutí o zrušení souhlasu 
prvním úkonem v řízení. Proto je podle našeho názoru nezbytné, aby byl 
skutečný stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, zjištěn také 
v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, jak to vyplývá z § 180 
odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., podle něhož je služební funkcionář povinen 
opatřit si podklady pro rozhodnutí. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka navrhuje doplnit ustanovení, 
které je již v návrhu obsaženo. 

 3.4 
 
K § 48 odst. 4 požadujeme ve zvláštní části důvodové zprávy vysvětlit, proč 
byly do tohoto ustanovení zařazeny činnosti uvedené v § 29, 31 a 68. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva bude v uvedeném smyslu 
doplněna.  
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Odůvodnění: 
Do zálohy činné podle § 29 zákona č. 361/2003 Sb. i do zálohy zvláštní 
podle § 31 téhož zákona je příslušník zařazován bezpečnostním sborem 
a v souvislosti s tímto zařazením upravuje uvedený zákon i poskytování 
příslušného služebního příjmu. Ustanovení § 68 zákona č. 361/2003 Sb. 
upravuje služební volno příslušníka při překážkách ve službě z důvodu 
obecného zájmu, podle něhož má příslušník právo na udělení služebního 
volna s poskytnutím služebního příjmu. Proto považujeme za nezbytné 
navrhované ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) řádně odůvodnit. 

 

 3.5 
 
K bodu 5 a čl. II bodu 3 
V § 48 odst. 5 považujeme slova „,je-li tato činnost vykonávána jako 
podnikatelská činnost nebo v pracovním anebo obdobném poměru,“ 
za nadbytečná. Pokud nebude tato připomínka akceptována, požadujeme 
alespoň v důvodové zprávě uvést, jaký způsob výkonu uvedených činností 
nebude podléhat oznamovací povinnosti. Podobnou úpravu požadujeme 
provést také v čl. II bodu 3. 

Akceptováno. 
 
V ustanovení § 48 odst. 5 dojde 
k odstranění slov „, je-li tato činnost 
vykonávána jako podnikatelská činnost 
nebo v pracovním anebo obdobném 
poměru,“ a za slova „jejího výkonu,“ 
budou doplněna slova „, nebo bezodkladně 
po započetí jejího výkonu, nelze-li 
výdělečnou činnost s ohledem na okolnosti 
oznámit předem“.   
 

4. Národní 
bezpečnostní 
úřad 

 
 

4.1 
 
K čl. II bodu 1 
Národní bezpečnostní úřad nepovažuje za vhodné, aby pro povinnost 
požádat o souhlas s výkonem výdělečné činnosti nebyla stanovena 
konkrétní lhůta. To může přinést problémy například v případě následného 
řešení kázeňského přestupku při prokazování, zda byla povinnost splněna 
bez zbytečného odkladu, či nikoliv. 
Proto navrhujeme slova „bez zbytečného odkladu“ nahradit slovy „do 1 
měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“, přičemž dobu 1 měsíce 

Akceptováno. 
 
Do přechodného ustanovení bude 
doplněno, že příslušník, který hodlá 
i po nabytí účinnosti tohoto zákona 
pokračovat ve výkonu jiné výdělečné 
činnosti, pro jejíž výkon se vyžaduje 
souhlas služebního funkcionáře, musí 
požádat ve lhůtě 1 měsíce ode dne nabytí 
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považujeme za dostačující pro rozhodnutí příslušníka, zda hodlá 
ve výdělečné činnosti pokračovat.  

účinnosti tohoto zákona služebního 
funkcionáře o udělení souhlasu s výkonem 
jiné výdělečné činnosti. 

5. Generální 
inspekce 
bezpečnostních 
sborů 

 

5.1 
 
K bodu 5. návrhu ustanovení § 48 odst. 5 navrhujeme následující změny:   
"(5) Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu 
plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra je povinen 
oznámit výkon jiné výdělečné činnosti podle odstavce 4 písm. a) až g), je-li 
tato činnost vykonávána jako podnikatelská činnost nebo v pracovním 
anebo obdobném poměru, služebnímu funkcionáři nejméně 10 dnů před 
započetím jejího výkonu, anebo nejpozději do 10 dnů od zahájení jejího 
výkonu, nelze-li výdělečnou činnost s ohledem na její povahu oznámit 
předem." 
  
Odůvodnění 
Navrhovanou změnou dojde k odstranění právní nejistoty u příslušníků 
zpravodajských služeb, příslušníků GIBS a vybraných příslušníků PČR, 
neboť v původním návrhu by byli dotčení příslušníci vystaveni interpretační 
nejasnosti, co vše je třeba hlásit a co už nikoliv. Změnou bude postaveno 
na jisto, že je třeba oznamovat veškerou výdělečnou činnost. Především 
akcentujeme, že se jedná o oznamovací povinnost. Výše navržená změna je 
konformní s čl. 44 Listiny základních práv a svobod. 

Akceptováno. 
 
V ustanovení § 48 odst. 5 dojde 
k odstranění slov „, je-li tato činnost 
vykonávána jako podnikatelská činnost 
nebo v pracovním anebo obdobném 
poměru,“ a za slova „jejího výkonu,“ 
budou doplněna slova „, nebo bezodkladně 
po započetí jejího výkonu, nelze-li 
výdělečnou činnost s ohledem na okolnosti 
oznámit předem“.   
 
 

 5.2 
 
K bodu 1 návrhu v souvislosti se změnou ustanovení § 13 navrhujeme 
následující doplnění: 
"V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „živnostenskou nebo“ zrušují a za slova 
„výdělečnou činnost“ se vkládají slova „s výjimkou činnosti podle § 48 
odst. 4 písm. c) až e) a h) a § 68 odst. 2“. V § 13 odst. 1 písm. h) se za 
slova "zpravodajské služby" vkládají slova "a Generální inspekce 

Neakceptováno. 
 
Návrh jde nad rámec zamýšleného rozsahu 
novely, lze jej případně zvážit 
při komplexnější novelizaci zákona. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB8WB8XP9)



9 
 

bezpečnostních sborů".  
  
Přechodná ustanovení 
4. Příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů, který je členem 
odborové organizace přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede 
do souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do pěti 
let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Odůvodnění 
Navrhovaným ústavně konformním ustanovením (viz čl. 20 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod) nedojde ke zhoršení postavení příslušníků 
Generální inspekce bezpečnostních sborů, a to zejména ve vztahu k výkonu 
služby, odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizačních 
záležitostech služby. Současně je stanovena dostatečně přechodná doba 
pro stávající příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
aby uvedli svůj vztah k odborové organizaci po nabytí účinnosti do souladu 
se zákonem. Touto změnou bude posílena do budoucna bezpečnost státu 
a bude sníženo např. riziko dekonspirace příslušníků GIBS, které hrozí 
v případě účelového a šikanózního založení odborové organizace (např. 
příslušníci v postavení prověřovaných osob zneužijí zákonných oprávnění 
odborové organizace k účelovým jednáním, a tím může dojít ke zmaření 
účelu trestního řízení a ohrožení plnění zákonných úkolů Generální 
inspekce bezpečnostních sborů). 

6. Úřad pro 
zahraniční styky 
a informace 

 
 

6.1 
 
Návrh znění § 48 odst. 5, který má nově znít: 
 
„(5) Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu 
plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra je povinen 
oznámit výkon jiné výdělečné činnosti podle odstavce 4 písm. a) až g), je-li 
tato činnost vykonávána jako podnikatelská činnost nebo v pracovním 

Akceptováno. 
 
V ustanovení § 48 odst. 5 dojde 
k odstranění slov „, je-li tato činnost 
vykonávána jako podnikatelská činnost 
nebo v pracovním anebo obdobném 
poměru,“ a za slova „jejího výkonu,“ 
budou doplněna slova „, nebo bezodkladně 
po započetí jejího výkonu, nelze-li 
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anebo obdobném poměru, služebnímu funkcionáři nejméně 10 dnů před 
započetím jejího výkonu.“    
 
Návrh úřadu na nové znění § 48 odst. 5: 
 
„(5) Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce 
bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky vybraný v zájmu 
plnění závažných úkolů Policie České republiky ministrem vnitra je povinen 
oznámit výkon jakékoliv výdělečné činnosti podle odstavce 4 písm. a) až g) 
služebnímu funkcionáři nejméně 10 dnů před započetím jejího výkonu.“    
 
Odůvodnění: 
Příslušníci úřadu spolu s některými příslušníky jiných bezpečnostních sborů 
vykonávají službu s velmi specifickými úkoly. Máme za to, že oznamovací 
povinnost těchto příslušníků se musí týkat veškeré výdělečné činnosti 
uvedené v § 48 odst. 4 písm. a) až g), která bude vykonávána v jakémkoliv 
smluvním vztahu.  
 
Respektujeme, že u taxativního výčtu výdělečných činností, které jsou 
v § 48 odst. 4 uvedeny, je právo na jejich výkon zajištěno ústavním 
zákonem. Nechceme a priori jejich provádění příslušníky úřadu omezovat. 
Naším cílem je především vzájemná ochrana zájmů naší zpravodajské 
služby a současně i ochrana práv i povinností příslušníka úřadu.  
 
Příslušníci úřadu musejí sami zhodnotit, zda činnosti vykonávané mimo 
služební poměr nekolidují s povinnostmi příslušníka uvedenými v § 45 
odst. 1 písm. b), c) a i) zákona č. 361/2003 Sb. Ne každý příslušník úřadu je 
však seznámen se všemi úkoly, kterými se úřad ve své kompetenci zabývá 
(je uplatňována zásada „need to know“). Mohou tak nastat situace, kdy 
příslušník vzhledem ke svému služebnímu zařazení nemusí vědět o všech 
úskalích a dopadech, které by mohla jím vykonávaná činnost mimo služební 
poměr mít na činnost našeho úřadu, potažmo na bezpečnost a ochranu 
zájmů České republiky. Právě na takové případy je cílena naše připomínka. 
I banální, zdánlivě nezávadné, činnosti jako např. sepsání odborného článku 

výdělečnou činnost s ohledem na okolnosti 
oznámit předem“.   
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na základě smlouvy o dílo, jednorázová či občasná lektorská činnost, mohou 
zmařit úkol plněný úřadem. 
 
Při včasném oznámení výkonu takové činnosti může být úřad konkrétnímu 
příslušníkovi nápomocen upozorněním na možná rizika jím vykonávané 
mimoslužební výdělečné činnosti. Toto proaktivní působení úřadu pomůže 
včas příslušníkovi eliminovat možné porušení povinností podle již 
zmíněného ustanovení § 45 a zabránit tak pozdějšímu kázeňskému řízení, 
při kterém by ve výjimečných případech mohlo dojít až k uložení 
kázeňského trestu odnětí služební hodnosti a následnému propuštění 
příslušníka. Současně by úřad mohl zabránit vzniku nebezpečí paralýzy 
plnění zvláštních úkolů, které jsou úřadu dány zákonem a které provádějí 
jednotliví příslušníci úřadu, aniž by o tom ti další měli povědomí. 

7. Nezávislý 
odborový svaz 
Policie ČR 

7.1 
 
Požadujeme, aby návrh znění § 48 odst. 5 zněl:  
„(4) Souhlas služebního funkcionáře podle odstavce 2 se nevyžaduje pro 
a) činnost uvedenou v § 29 a 31,  
b) činnost vyplývající ve výkonu veřejné funkce,  
c) činnost vykonávanou příslušníkem, jemuž je udělena rodičovská 
dovolená,  
d) činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou, 
znaleckou nebo překladatelskou,  
e) činnost vykonávanou v odborové organizaci, které je příslušník 
členem,  
f) činnost vykonávanou v rámci bytového družstva nebo společenství 
vlastníků jednotek, jehož je příslušník členem, včetně členství v jeho 
řídících a kontrolních orgánech,  
g) činnost vykonávanou ve výkonu vazby,  
h) činnost vykonávanou po dobu zproštění výkonu služby,  
i) správu vlastního majetku.“  
 

Částečně akceptováno. 
 
Do ustanovení § 48 odst. 4 bude doplněno 
písmeno c), ve kterém bude výslovně 
uvedena činnost znalecká a tlumočnická 
vykonávaná pro soud a správní úřad. 
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Odůvodnění  
V bodu 5, kterým se do § 48 doplňuje odst. 4, je v písm. a) uvedeno, 
že souhlas služebního funkcionáře se nevyžaduje pro činnost uvedenou 
v § 68 odst. 2 zákona o služebním poměru. V citovaném ustanovení jsou 
uvedeny překážky ve službě z důvodu obecného zájmu je výkon veřejné 
funkce, plnění občanské povinnosti a výkon jiného úkonu v obecném 
zájmu, který nelze uskutečnit mimo dobu služby. Uvedené překážky 
ve službě jsou rozvedeny v dalších odstavcích § 68. V odst. 4 je 
uvedeno, že za plnění občanské povinnosti se, kromě dalšího, považuje 
činnost znalce předvolaného k jednání soudu nebo správního úřadu. 
Z uvedeného by bylo možno dovodit, že činnost znalce je povolenou 
činností jen v případech, kdy provádí znaleckou činnost pro soud nebo 
správní úřad. Po zkušenostech se snahami omezit výkon znalecké 
činnosti (např. v Policii České republiky byla znalecká činnost vnitřním 
předpisem před několika lety zakázána na nátlak ředitele 
Kriminalistického ústavu, a to dokonce i na činnost pro soud nebo 
správní úřad, což odporovalo zákonu a vedlo k odchodu desítek 
kvalifikovaných policistů), považujeme navrženou dikci § 48 odst. 4 
písm. a) za nešťastnou a požadujeme, aby byla znalecká (a také 
překladatelská) činnost v dost. 4 výslovně uvedena. 
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