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Důvodová zpráva 
 
A. Obecná část 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu 
 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, zrušil 
s účinností k 30. červnu 2019 ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění 
zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., 
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 48 
odst. 2, které bylo do zákona č. 361/2003 Sb. vloženo poslaneckým pozměňovacím návrhem 
s účinností od 1. ledna 2007, zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů (dále jen 
„příslušník“) vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu, s výjimkou případů uvedených 
v § 29, 31 a 33 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb. a dalších činností stanovených interními akty 
vydanými řediteli bezpečnostních sborů. Ústavní soud předmětné ustanovení zrušil 
pro nesoulad s ústavním pořádkem, konkrétně s požadavkem výhrady zákona při stanovování 
mezí základních práv. 

 
Ústavní soud ve svém nálezu uvedl, že podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod 

může zákon příslušníkům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost, přičemž 
takové omezení musí být stanoveno zákonem. Ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. 
však fakticky vyloučilo právo příslušníků podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, 
přičemž zmocňovalo ředitele bezpečnostních sborů stanovit výjimky z tohoto zákazu interním 
aktem řízení. Ústavní soud argumentoval mimo jiné tím, že výhradu zákona nelze obcházet tak, 
že se na úrovni zákona určité základní právo omezí ve větším rozsahu, než je reálně 
zamýšleno, popř. se zcela znemožní jeho výkon, a poté se prostřednictvím normativních aktů 
exekutivy stanovují výjimky, které rozsah základního práva opět rozšiřují a v konečném 
důsledku jeho meze obecně stanovují. Dále uvádí, že účel výhrady zákona spočívající v tom, 
že sám zákonodárce musí v rámci dělby moci stanovit meze konkrétního základního práva, byl 
tak tímto postupem zcela popřen.  

 
Odložením derogačních účinků nálezu (zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.) 

k 30. červnu 2019 poskytl Ústavní soud zákonodárci možnost uvést předmětné ustanovení 
do souladu s ústavním pořádkem. Ústavní soud došel k závěru, že „zrušením napadeného 
ustanovení již okamžikem zveřejnění nálezu ve Sbírce zákonů by došlo k právní nejistotě 
ohledně existence zákazu výdělečné činnosti pro příslušníky bezpečnostních sborů, neboť 
při vstupu do služebního poměru by sice bylo dle § 13 zákona o služebním poměru formálně 
vyžadováno, aby uchazeč jinou výdělečnou činnost nevykonával, zároveň by však již nebylo 
možno příslušníka bezpečnostního sboru ze služebního poměru propustit, pokud by začal 
v průběhu služebního poměru vykonávat jakoukoli (v důsledku derogace nijak nelimitovanou) 
výdělečnou činnost. Právní stav spočívající v absenci jakýchkoli omezení výdělečné či 
podnikatelské činnosti příslušníků bezpečnostních sborů, a to jak z hlediska možného střetu 
zájmů, tak z hlediska zájmu na řádném výkonu služby, se jeví jako nežádoucí a nepřiměřený.“ 
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2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 
 

Cílem předloženého návrhu zákona je odstranění výše uvedeného nesouladu 
stanovením podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků přímo 
v zákoně. Jak již bylo řešeno výše, zákonná úprava, která by sice obsahovala zápověď jiné 
výdělečné činnosti při zařazení do služebního poměru (§ 13 zákona č. 361/2003 Sb.), avšak 
následně by již zápověď výdělečné činnosti nestanovila, by byla nežádoucí z hlediska rizika 
střetu zájmů, resp. by odporovala zájmu na řádném výkonu služby. Je proto třeba přijmout 
novou právní úpravu, která bude komplexně regulovat výkon jiné výdělečné činnosti 
příslušníků. 

 
Listina základních práv a svobod, jak již bylo uvedeno výše, umožňuje příslušníkům 

právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost pouze omezit. Důvodem tohoto omezení je 
zabránění střetu zájmů osobních se zájmy služby, tedy aby se příslušník mohl plně věnovat 
plnění služebních povinností.  

 
Navrhovaná právní úprava umožní příslušníkům vykonávat jinou výdělečnou činnost, 

a to po předchozím souhlasu služebního funkcionáře a při splnění podmínky stanovené 
zákonem. Tato podmínka se skládá se ze tří kritérií – jiná výdělečná činnost příslušníka nesmí 
vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru 
nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. To umožní bezpečnostním sborům (služebnímu 
funkcionáři) v každém jednotlivém případě posoudit rizika spojená s výkonem jiné (vedlejší) 
výdělečné činnosti. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl 
souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti vydán (tj. kterékoliv z výše uvedených kritérií 
přestane být splněno), bude mít povinnost tento souhlas zrušit.  

 
Při stanovování omezení je ovšem nutné brát v potaz, že některá základní lidská práva 

související s výkonem jiné výdělečné činnosti omezit nelze – jedná se například o správu 
vlastního majetku, svobodu projevu, činnost vědeckou a pedagogickou apod. Návrh zákona 
proto umožňuje tyto činnosti vykonávat bez nutnosti předchozího souhlasu služebního 
funkcionáře.  

 
U příslušníků se specifickými podmínkami výkonu služby (jde především 

o zpravodajské služby) stanovuje návrh povinnost oznámit výkon výdělečné činnosti, která je 
povolena ze zákona, služebnímu funkcionáři. Důvodem jsou právě zmiňované specifické 
podmínky výkonu služby tkvící zejména v nutnosti utajení činnosti příslušných složek, 
procedur, které tyto složky užívají, případně příslušnosti ke složce a potřebě eventuální 
proaktivní eliminaci rizik spojených s paralelním výkonem výdělečné činnosti a služby 
v příslušné složce.   

 
Případné porušení stanovených povinností bude řešeno v kázeňském řízení, přičemž 

možnost uložení kázeňského trestu odnětí služební hodnosti a následné propuštění příslušníka 
je fakultativní a hrozí až při závažném porušení stanovených povinností.  

 
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, zrušil 
s účinností k 30. červnu 2019 ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. Vzniklou situaci 
je proto třeba řešit novelizací zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
v souladu s předmětným nálezem Ústavního soudu. S ohledem na relativně krátkou lhůtu 
pro přípravu návrhu obsahuje novela pouze nezbytné změny reflektující tento nález. 
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4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 
  

 Ústavní soud zrušil ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. pro nesoulad 
s ústavním pořádkem, který spatřoval v rozporu s výhradou zákona při stanovování mezí 
základních práv a v porušení ústavních pravidel delegace normotvorby. Ústavní soud ve své 
argumentaci odkazuje zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 44 ve spojení s čl. 4 odst. 1 a 2 Listiny 
základních práv a svobod. 

 
Podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod „zákon může soudcům a prokurátorům 

omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost a právo uvedené v čl. 20 odst. 2; 
zaměstnancům státní správy a územní samosprávy ve funkcích, které určí, též právo uvedené 
v čl. 27 odst. 4; příslušníkům bezpečnostních sborů a příslušníkům ozbrojených sil též práva 
uvedená v čl. 18, 19 a čl. 27 odst. 1 až 3, pokud souvisí s výkonem služby. Osobám 
v povoláních, která jsou bezprostředně nezbytná pro ochranu života a zdraví, může zákon 
omezit právo na stávku“. Podle zmíněného ustanovení tak může být omezeno právo 
na podnikání a jinou hospodářskou činnost mimo jiné též příslušníkům bezpečnostních sborů 
a příslušníkům ozbrojených sil, přičemž omezení musí mít formu zákona. 
 

Ústavní soud ve svém nálezu dále uvádí, že zákonodárce v § 48 odst. 2 zákona 
č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 530/2005 Sb., ústavně nekonformním způsobem paušálně 
zakázal výkon jakékoli výdělečné činnosti, zároveň sice připustil výjimky z tohoto zákazu, 
ovšem jejich obsah a rozsah zcela ponechal na interním aktu vydaném ředitelem příslušného 
bezpečnostního sboru, a to bez jakýchkoli zákonných mezí či kritérií, přičemž za výjimky 
nestanovil ani ty, které se tradičně objevují v jiných obdobných předpisech (správa vlastního 
majetku, činnost vědecká, pedagogická, literární, publicistická nebo umělecká). 

 
Předkládaný návrh zákona tedy reaguje na výše uvedený nález Ústavního soudu, 

pohybuje se v jeho mezích (a v mezích dotčených ustanovení Listiny základních práv 
a svobod) a odstraňuje nesoulad s ústavním pořádkem obsažený v dosavadní právní úpravě. 
Obdobnou právní úpravu obsahují jiné právní předpisy upravující státně zaměstnanecké 
vztahy, konkrétně zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, 
(§ 47), či zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (§ 81 odst. 2), 
které vojákům z povolání a státním zaměstnancům povolují výkon jiné výdělečné činnosti 
po předchozím písemném souhlasu služebního orgánu, přičemž vymezují i činnosti, pro jejichž 
výkon není souhlas třeba. Rozsah těchto činností je rovněž srovnatelný s rozsahem obsaženým 
v navrhované právní úpravě, což se týká i možnosti zrušit souhlas s jinou výdělečnou činností 
(tato množnost je dána v zákoně o vojácích z povolání).  

 
Taktéž mantinely, v nichž se má pohybovat správní uvážení služebního funkcionáře 

(„služební funkcionář udělí rozhodnutím souhlas s výkonem jiné výdělečné činností 
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“) 
respektují – při zohlednění odlišné terminologie používané v zákoně č. 361/2003 Sb. – 
srovnatelnou právní úpravu obsaženou v zákoně o vojácích z povolání (zde vyjádřenou dikcí 
„voják může výjimečně vykonávat výdělečnou činnost pouze s písemným souhlasem 
služebního orgánu, neovlivní-li tato činnost výkon jeho služby nebo jiný důležitý zájem 
služby“). 

 
Návrh zákona se vedle práva na svobodnou volbu povolání a práva podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost (čl. 26) dotýká i dalších práv garantovaných Listinou 
základních práv a svobod, a to práva na majetek (čl. 11), svobody vědeckého bádání a umělecké 
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tvorby (čl. 15 odst. 2), svobody projevu (čl. 17) a sdružovacího práva (čl. 20), přičemž návrh 
žádným způsobem tato práva neomezuje nad rámec, který Listina základních práv a svobod 
připouští. Pouze v případě příslušníků se specifickými podmínkami výkonu služby (jde 
především o zpravodajské služby) stanovuje návrh povinnost oznamovat výkon jiné výdělečné 
činnosti. Toto omezení je však činěno prostředky požadovanými čl. 4 odst. 2 Listiny základních 
práv a svobod, je zvoleno tak, aby bylo co nejmenší, a titul pro jeho učinění představuje čl. 44 ve 
spojení s čl. 26 Listiny základních práv a svobod.  

 
5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 

Právo Evropské unie samotnou problematiku návrhu neupravuje. Návrh zákona 
nezapracovává do právního řádu České republiky právo Evropské unie a není s ním v rozporu.  

 
6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 
 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána.  

 
7. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 
 

S ohledem na předmět úpravy návrhu zákona nelze očekávat žádné dopady na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Nepředpokládají se dopady návrhu na životní prostředí ani sociální dopady. 

 
 8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

S přijetím navrhované právní úpravy jsou spojena opatření, ve kterých by bylo možné 
spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů.  

 
Navrhovaná právní úprava stanovuje příslušníkovi povinnost požádat služebního 

funkcionáře o souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti. Tento zásah do soukromí a osobního 
života je však proporcionální, neboť tímto opatřením bude zajištěno, aby nedocházelo ke střetu 
zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo 
k ohrožení důležitého zájmu služby. Specifické skupiny příslušníků (zejména příslušníci 
zpravodajských služeb) budou mít dále povinnost oznámit služebnímu funkcionáři i jinou 
výdělečnou činnost (s výjimkou správy vlastního majetku), jejíž výkon je jinak povolen ze 
zákona (nově navrhovaný § 48 odst. 4), a to před započetím jejího výkonu, resp. bezodkladně 
po jejím započetí.  

 
Negativní stránky dopadů předmětné úpravy na ochranu soukromí a osobních údajů 

budou eliminovány instituty neveřejnosti řízení ve věcech služebního poměru, omezené 
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přístupnosti ke spisům, včetně spisů osobních, a povinnosti mlčenlivosti uložené příslušníkům 
(včetně služebních funkcionářů). 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh zákona v porovnání se stávající právní úpravou nepřináší zvýšení korupčních 
rizik. Naopak fakt, že o souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti a o jeho odnětí bude 
rozhodováno v řízení ve věcech služebního poměru, jemuž jsou imanentní pravidla garantující 
ochranu práv účastníka řízení, dvojinstančnost a soudní přezkum, představuje prostředek 
snižující možná korupční rizika.  
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
 Z hlediska bezpečnosti nebo obrany státu nebyly identifikovány žádné negativní 
dopady předkládané právní úpravy. S ohledem na možnost vykonávat jinou výdělečnou činnost 
a přitom se plně věnovat výkonu služby je možné očekávat spíše pozitivní dopady 
na bezpečnost státu, neboť navrhovaná právní úprava by mohla zatraktivnit službu 
v bezpečnostních sborech (již ze zákona bude zřejmé, že určitou skupinu činností mohou 
příslušníci vykonávat bez nutnosti vyžádat si souhlas, což může některé uchazeče motivovat). 
 
11. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

V souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922 o Obecných 
zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a o změně Legislativních pravidel vlády 
a Jednacího řádu vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26, 
předseda Legislativní rady vlády udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 
regulace podle Obecných zásad svým dopisem č. j. 33308/2018-OVL ze dne 18. října 2018. 

 
12. Návrh, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v 1. čtení 

Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem již v 1. čtení podle 
§ 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Důvodem je časová 
naléhavost – Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, zrušil 
ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. s účinností k 30. červnu 2019. V případě 
prodlení se stanovením nové právní úpravy by tak zákon č. 361/2003 Sb. neobsahoval zápověď 
jiné výdělečné činnosti příslušníků, což by bylo nežádoucí z hlediska střetu zájmů, resp. by to 
odporovalo zájmu na řádném výkonu služby 

 
B. Zvláštní část 

K čl. I 
 
K bodu 1 [§ 13 odst. 1 písm. i)] 
 

Navrhovaná změna napravuje nesoulad současné právní úpravy s ústavním pořádkem. 
Z čl. 44 Listiny základních práv a svobod vyplývá, že zákon může příslušníkům právo 
na podnikání a hospodářskou činnost pouze omezit, nikoli zakázat. Explicitně se doplňuje 
odkaz na činnosti, které bude moci uchazeč vykonávat před  i po zařazení do služebního 
poměru, a vypouští se obecná zápověď živnostenské činnosti – tuto budou moci příslušníci 
vykonávat se souhlasem služebního funkcionáře (při splnění podmínky stanovené v § 48 
odst. 2). Novelizační bod rovněž uvádí do souladu terminologii používanou v zákoně, když 
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v případě právnických osob se vždy hovoří o „provozování“ výdělečné činnosti, nikoliv 
o „vykonávání“ výdělečné činnosti (obdobně je tomu rovněž v zákoně č. 234/2014 Sb. 
a 221/1999 Sb.). 
 
K bodu 2 [§ 42 odst. 1 písm. f)] 
 

Navrhovaná právní úprava zmírňuje postih příslušníka v případě porušení povinností 
nebo omezení stanovených v § 48. Nynější právní úprava nedává žádný prostor pro uvážení – 
příslušník musí být v případě porušení těchto povinností nebo omezení propuštěn. Dle nové 
právní úpravy bude příslušníkovi za porušení povinností nebo omezení stanovených v § 48 
hrozit kázeňský trest (viz navrhovaná změna § 186 odst. 8), přičemž uložení kázeňského trestu 
odnětí služební hodnosti (a následné propuštění příslušníka) hrozí až při závažném porušení 
povinností nebo omezení stanovených v § 48. 
 
K bodu 3 (§ 48 odst. 1) 
 

Navrhovaná právní úprava rozšiřuje okruh výjimek ze zákazu členství v řídících nebo 
kontrolních orgánech právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, a zároveň 
odstraňuje zákaz pobírat za výkon této činnosti odměnu. Návrh obsahuje též formální úpravu 
v určení, kdo příslušníka do těchto orgánů vysílá – v některých případech (například v případě 
ředitele bezpečnostního sboru) nemůže o vyslání příslušníka rozhodovat bezpečnostní sbor, 
ovšem příslušný služební funkcionář rozhoduje vždy. Pokud jde o doplnění týkající se 
„členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo 
zakladatelem je stát“, uvedené doplnění si bere za inspiraci úpravu uvedenou v § 47 odst. 1 
zákona č. 221/1991 Sb., přičemž pro členství v uvedených orgánech není nezbytné vyslání 
ze strany služebního funkcionáře – tato úprava dopadá zejména na příslušníky, kteří zastupují 
v těchto orgánech odborové organizace. 
 
K bodu 3 (§ 48 odst. 2 a 3) 
 

Podle současné právní úpravy nemůže příslušník vykonávat jinou výdělečnou činnost 
s výjimkou činností povolených v interních aktech řízení vydaných řediteli bezpečnostních 
sborů a s výjimkou případů uvedených v § 29, 31 a 33 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb. – jde 
o příslušníky v záloze činné (vyslané k výkonu služby k jinému subjektu), v záloze zvláštní 
(pro zpravodajské služby) a v záloze neplacené z důvodu udělení rodičovské dovolené.  
Navrhovaná právní úprava umožní příslušníkům vykonávat jinou výdělečnou činnost, a to 
po předchozím souhlasu služebního funkcionáře (řízení o udělení souhlasu s výkonem jiné 
výdělečné činnosti se zahajuje na žádost příslušníka) a při splnění podmínky stanovené 
zákonem. Tato podmínka se skládá se ze tří kritérií – jiná výdělečná činnost příslušníka nesmí 
vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru 
nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Je žádoucí podtrhnout fakt, že služební funkcionář 
bude povinen posoudit splnění každého kritéria zvlášť, a pouze v případě, že budou splněna 
všechna, bude možné souhlas udělit.  

 
Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas 

s výkonem jiné výdělečné činnosti udělen, tj. kterékoliv z kritérií přestane být plněno, bude mít 
povinnost tento souhlas zrušit. Takový postup bude nutno aplikovat například tehdy, byl-li 
příslušníkovi udělen souhlas s výkonem práce u soukromé společnosti, jež se ovšem následně 
stala dodavatelem výstroje pro bezpečnostní sbor. Po zrušení souhlasu s jinou výdělečnou 
činností bude mít příslušník povinnost tuto činnost ukončit bez zbytečného odkladu. Dikce 
„bez zbytečného odkladu“ byla přejata z § 220 zákona č. 361/2003 Sb. (toto ustanovení se tedy 
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aplikovalo při přechodu z předchozí právní úpravy), u předmětného postupu 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 k jeho ukončení může dojít až 
za tři kalendářní měsíce. 

 
Návrh rovněž stanoví, že případné rozhodnutí o zrušení souhlasu může být prvním 

úkonem ve věci, přičemž každý správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, 
o němž nejsou důvodné pochybnosti, jak plyne již ze základních zásad činnosti správních 
orgánů (§ 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), a to v rozsahu, který je nezbytný pro jeho 
rozhodnutí (srov. rovněž § 180 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.). Je přitom nerozhodné, zda 
rozhoduje rozhodnutím, které představuje první úkon v řízení, nebo rozhodnutím vydaným až 
po provedení klasického řízení, jestliže služební funkcionář zjistil takový stav věci, o němž 
nejsou důvodné pochybnosti. Tento možný postup je důsledkem skutečnosti, že řízení 
na žádost je v tomto případě prakticky vyloučeno, přičemž služební funkcionář musí mít vždy 
dostatek důkazního materiálu, jenž bude takový postup (zrušení souhlasu s výkonem jiné 
výdělečné činnosti) odůvodňovat. Důvodem umožnění aplikace institutu vydání rozhodnutí 
jako prvního úkonu v řízení je nutnost urychleného odstranění situace tkvící ve střetu zájmů 
příslušníka se zájmy služby, v ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo v ohrožení 
důležitého zájmu služby, neboť tento stav není žádoucí udržovat. Tato skutečnost je rovněž 
důvodem pro vyloučení odkladného účinku odvolání (viz § 190 odst. 4 zákona).  

 
O udělení a zrušení souhlasu se vede řízení ve věcech služebního poměru podle části 

dvanácté zákona č. 361/2003 Sb., což jednoznačně vyplývá z § 170 a 171. 
 
K bodu 3 (§ 48 odst. 4 až 5) 
 

Navrhovaná právní úprava stanovuje okruh výdělečných činností, pro jejichž výkon není 
souhlas služebního funkcionáře třeba, a jsou tedy povoleny ze zákona. Jedná se ve většině 
případů o výdělečné činnosti, jimiž se realizují základní lidská práva, jejichž omezení pouze 
ve vztahu k příslušníkům bezpečnostních sborů není na rozdíl od práva na podnikání a jinou 
hospodářskou činnost možné. Rozsah těchto výdělečných činností je srovnatelný jako u jiných 
zákonů upravujících zaměstnanecký vztah k České republice, tedy jako v zákoně o státní 
službě a v zákoně o vojácích z povolání. Výdělečné činnosti, na něž je odkazováno v § 48 odst. 
4 písm. a), zahrnují činnosti, k jejichž výkonu je příslušník vyslán samotným služebním 
funkcionářem (záloha činná podle § 29 a záloha zvláštní podle § 31), resp. činnosti, na jejichž 
výkon má příslušník nárok z titulu překážek ve službě z důvodu obecného zájmu (příslušník 
má v těchto případech právo na udělení služebního volna s poskytnutím služebního příjmu – 
viz § 68).  

 
 Výdělečnou činnost znalce a tlumočníka je možno bez souhlasu služebního funkcionáře 

vykonávat pouze v případě, kdy bude příslušník danou činnost vykonávat pouze pro soud nebo 
správní úřad (takováto úprava je mimo jiné obsažena i v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní 
službě, ve znění pozdějších předpisů). Není však vyloučeno, aby služební funkcionář udělil 
souhlas s výkonem výdělečné činnosti znalce či tlumočníka pro jiný subjekt, než je správní 
úřad nebo soud – příslušník si o tento souhlas může požádat, přičemž služební funkcionář bude 
muset posuzovat relevantní kritéria nastavená zákonem (viz § 48 odst. 2). 

 
Pokud jde o členství „v řídících nebo kontrolních orgánech organizačních složek státu 

nebo právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát“ a možnost příslušníka 
v nich působit bez souhlasu služebního funkcionáře, ustanovení řeší povahově příbuznou, 
ovšem odlišnou materii, než je úprava obsažená v § 48 odst. 1. V § 48 odst. 4 jde o možnost 
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působit v orgánech uvedených subjektů (a pobírat za toto působení odměnu) bez ohledu na to, 
zda tyto subjekty vykonávají podnikatelskou činnost či nikoliv (v § 48 odst. 1 jde přitom 
výlučně o právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost). Je zde též explicitně uvedena 
„organizační složka státu“, která právnickou osobou není, a možnost působení v jejích řídících 
a kontrolních orgánech tak není vhodné stanovovat v § 48 odst. 1, který řeší pouze právnické 
osoby. V ustanovení není obsaženo omezení spočívající v nutnosti vyslání příslušníka 
do těchto orgánů služebním funkcionářem, neboť v některých případech v nich příslušníci 
působí například jako zástupci odborových organizací.  
 

Pokud jde o nevýdělečnou činnost vykonávanou příslušníkem v rámci spolku, je třeba 
konstatovat, že výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku a pokud spolek provozuje 
vedlejší výdělečnou činnost, tato má za účel pouze podporu hlavní činnosti nebo hospodárné 
využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost 
včetně správy spolku. Nevýdělečná činnosti příslušníka v rámci spolku tedy nepodléhá 
povinnosti udělení souhlasu služebního funkcionáře (ústavní pořádek umožňuje omezit pouze 
výdělečnou činnost příslušníků). 

 
I při výkonu výdělečných činností podle § 48 odst. 4 zákona je ovšem třeba, aby 

příslušník dodržoval své základní povinnosti, které jsou stanoveny v § 45 (zdržet se jednání, 
které může vést ke střetu zájmu služby se zájmy osobními a ohrozit důvěru v nestranný výkon 
služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo v prospěch jiných osob informace 
nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo 
jiné výhody; zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby; 
chovat se a jednat i v době mimo službu tak, aby svým jednáním neohrozil dobrou pověst 
bezpečnostního sboru). 
 

Zpřísněné podmínky se stanovují pro všechny příslušníky zpravodajských služeb 
a Generální inspekce bezpečnostních sborů a dále pro některé příslušníky Policie České 
republiky (pro příslušníky Policie České republiky, kteří soustavně plní úkoly týkající se 
použití agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování 
krycích dokladů). Důvodem jsou specifické podmínky výkonu služby tkvící zejména v nutnosti 
utajení činnosti příslušných složek, procedur, které tyto složky užívají, případně příslušnosti ke 
složce a potřebě eventuální proaktivní eliminace rizik spojených s paralelním výkonem 
výdělečné činnosti a služby v příslušné složce. Všichni tito příslušníci mají povinnost oznámit 
služebnímu funkcionáři i jinou výdělečnou činnost (s výjimkou správy vlastního majetku), jejíž 
výkon je jinak povolen ze zákona (nově navrhovaný § 48 odst. 4), a to před započetím jejího 
výkonu. Nebude-li však možné výdělečnou činnost s ohledem na okolnosti oznámit 
služebnímu funkcionáři předem, oznámí ji příslušník bezodkladně po započetí jejího výkonu. 
 
K bodu 4 (§ 186 odst. 8) 
 

Navrhovaná právní úprava zavádí (v souvislosti s novým pojetím omezení jiné výdělečné 
činnosti) možnost, tedy nikoliv povinnost potrestat příslušníka odnětím služební hodnosti, a to 
pouze pokud „závažně porušuje povinnosti nebo omezení stanovené v § 48“. Možnost uložení 
kázeňského trestu odnětí služební hodnosti je tak pouze fakultativní a služebnímu funkcionáři 
je dána možnost uvážení, zda se k tomuto trestu přikloní, a to podle míry zavinění 
a s přihlédnutím ke škodlivým následkům. Jedná se tedy o krajní řešení, které je možné použít 
v případě nedostatečnosti jiných kázeňských trestů. 
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K čl. II (přechodná ustanovení) 
 

Zákon zavádí při přechodu na novou právní úpravu povinnost příslušníka vyžádat si 
souhlas služebního funkcionáře s výkonem jiné výdělečné činnosti v případě, že tuto činnost 
začal vykonávat před nabytím účinnosti tohoto zákona a má v plánu v ní pokračovat. 
V případě, že souhlas nebude příslušníkovi udělen (resp. si příslušník o souhlas nezažádá), je 
povinen tuto činnost ukončit.  

 
Obdobně je stanovena i oznamovací povinnost pro všechny příslušníky zpravodajských 

služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů a dále pro některé příslušníky Policie České 
republiky (pro příslušníky Policie České republiky, kteří soustavně plní úkoly týkající se 
použití agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování 
krycích dokladů), jež vykonávají jinou výdělečnou činnost podle § 48 odst. 4 písm. a) až h). 
Jde tedy o analogii nově zakotvené povinnosti pro určitou skupinu příslušníků, jež je stanovena 
v § 48 odst. 5 zákona (viz rovněž patřičnou část důvodové zprávy).  
 

Co se týče lhůt, jež jsou v přechodných ustanoveních stanoveny, je třeba rozlišit lhůtu 
pro podání žádosti o souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti, která byla určena v délce 1 
měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pevně stanovená lhůta je v tomto případě na místě 
s ohledem na právní jistotu příslušníků. V případě lhůty stanovené pro ukončení výdělečné 
činnosti po neudělení souhlasu s jejím výkonem byla použita formulace „bez zbytečného 
odkladu“ – takové řešení bylo použito již v § 220 zákona č. 361/2003 Sb., aplikovalo se tedy 
při přechodu z předchozí právní úpravy. Především je však nutné vzít v potaz skutečnost, 
že některé formy výdělečné činnosti mohou skončit ze dne na den (neformální smlouva o dílo), 
v případě pracovního poměru však k jeho ukončení může dojít až za tři kalendářní měsíce. 

 
K čl. III (účinnost) 
 

Vzhledem k odložení vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu, kdy § 48 odst. 2 zákona 
č. 361/2003 Sb. bude zrušen k 30. červnu 2019, se navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem 
1. července 2019.  

 
 

 

V Praze dne 18. února 2019 

 

Předseda vlády: 
Ing. Andrej Babiš v.r. 

 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra: 

Jan Hamáček v.r. 
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