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V l á d n í   n á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne ………………. 2019, 
 

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

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona 
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., 
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona 
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 
zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 470/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona 
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., 
zákona č. 181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 235/2018 Sb. a zákona 
č. 32/2019 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „živnostenskou nebo“ zrušují, za slova „výdělečnou činnost“ 

se vkládají slova „, s výjimkou činnosti podle § 48 odst. 4 písm. c) až e), h) a i) a § 68 
odst. 2,“ a slovo „vykonávají“ se nahrazuje slovem „provozují“. 

 
2. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova „nebo § 48“ zrušují. 
 
3. § 48 zní: 

 
„§ 48 

 
(1) Příslušník nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, 

které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy je do těchto orgánů vyslán 
služebním funkcionářem, a s výjimkou členství v řídících nebo kontrolních orgánech 
právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát. Příslušník vyslaný 
služebním funkcionářem jedná v těchto orgánech jako zástupce České republiky a je 
povinen prosazovat její zájmy. 

  
(2) Příslušník může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto 

zákona pouze se souhlasem služebního funkcionáře. Služební funkcionář udělí rozhodnutím 
souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti za podmínky, že tato činnost nemůže vést 
ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru 
nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. 

 
(3) Služební funkcionář zruší rozhodnutím souhlas s výkonem jiné výdělečné 

činnosti, přestane-li být podmínka podle odstavce 2 věty druhé plněna. Rozhodnutí 
o zrušení souhlasu může být prvním úkonem v řízení. Příslušník je povinen po doručení 
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rozhodnutí o zrušení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti jinou výdělečnou činnost 
bez zbytečného odkladu ukončit. 

 
(4) Souhlas služebního funkcionáře podle odstavce 2 se nevyžaduje pro  

 
a) činnost uvedenou v § 29, 31 nebo v § 68 odst. 2, 
 
b) činnost vykonávanou příslušníkem, jemuž je udělena rodičovská dovolená, 
 
c) činnost znaleckou a tlumočnickou vykonávanou pro soud nebo správní úřad, 
 
d) činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou, 
 
e) činnost vykonávanou v odborové organizaci, jejímž je příslušník členem, 

 
f) činnost vykonávanou ve výkonu vazby, 
 
g) činnost vykonávanou po dobu zproštění výkonu služby, 
 
h) činnost vykonávanou v rámci členství v řídících nebo kontrolních orgánech 
organizačních složek státu nebo právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem 
je stát, a 
 
i) správu vlastního majetku; touto správou se rozumí rovněž činnost vykonávaná v rámci 
členství v řídících nebo kontrolních orgánech bytového družstva nebo společenství vlastníků 
jednotek, jehož je příslušník členem. 

 
(5) Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce bezpečnostních 

sborů a příslušník Policie České republiky, který soustavně plní úkoly týkající se použití 
agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování krycích 
dokladů, je povinen oznámit výkon jiné výdělečné činnosti podle odstavce 4 písm. a) až h) 
služebnímu funkcionáři nejméně 10 dnů před započetím jejího výkonu nebo bezodkladně 
po započetí jejího výkonu, nelze-li výdělečnou činnost s ohledem na okolnosti oznámit 
předem.“. 

 
4. V § 186 odst. 8 se za slova „zvlášť škodlivým následkem,“ vkládají slova „za kázeňský 

přestupek spočívající v závažném porušení povinností nebo omezení stanovených v § 48,“. 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení  

 
1. Příslušník, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou 

činnost, pro jejíž výkon se vyžaduje souhlas služebního funkcionáře podle § 48 odst. 2 
zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který 
v jejím výkonu hodlá pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá služebního 
funkcionáře do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o souhlas s výkonem jiné 
výdělečné činnosti. 

 
2. Příslušník je povinen po doručení rozhodnutí o tom, že mu nebyl souhlas podle bodu 1 

udělen, výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu ukončit. 
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3. Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů 
a příslušník Policie České republiky, který soustavně plní úkoly týkající se použití agenta, 
předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování krycích dokladů, 
který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou činnost podle 
§ 48 odst. 4 písm. a) až h) zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, a který v jejím výkonu hodlá pokračovat i po nabytí účinnosti 
tohoto zákona, oznámí výkon jiné výdělečné činnosti služebnímu funkcionáři 
bez zbytečného odkladu. 

 
Čl. III 

Účinnost 
 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019. 
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