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PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., 
O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 
 

§ 13 

 
Předpoklady k přijetí do služebního poměru 

 

 (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen 

„občan“), který 

  

a) o přijetí písemně požádá, 

  

b) je starší 18 let, 

  

c) je bezúhonný, 

  

d) splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven, 

  

e) je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 

  

f) je plně svéprávný, 

  

g) je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního 

předpisu,
11)

 má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, 

  

h) není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební poměr příslušníka 

zpravodajské služby, ani odborové organizace, 

  

i) nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost, s výjimkou činnosti podle § 48 
odst. 4 písm. c) až e), h) a i) a § 68 odst. 2, a není členem řídících nebo kontrolních orgánů 

právnických osob, které vykonávají provozují podnikatelskou činnost. 

  

 (2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být příslušník zpravodajské služby 

ve výjimečných případech přijat do služebního poměru, i když nesplňuje stupeň vzdělání 

stanovený pro služební hodnost, do níž má být jmenován. 

  

 (3) Předpoklady uvedené v odstavci 1 pod písmeny h) a i) prokazuje občan čestným 

prohlášením. 

 

§ 42 

 

Propuštění  

  

(1) Příslušník musí být propuštěn, jestliže 

  

a) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, 

 

b) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým trestný 

čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 
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c) bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení 

jeho trestního stíhání
22)

, bylo pravomocně schváleno narovnání
23)

 nebo bylo pravomocně 

rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání
23a)

 a jednání, kterým trestný čin 

spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, 

  

d) porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného 

činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru, 

  

e) mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti, 

  

f) porušil omezení stanovená v § 47 nebo § 48, 

  

g) pozbyl státní občanství České republiky, 

  

h) podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl 

zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících 

s těhotenstvím, 

  

i) mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovené 

zvláštním právním předpisem,
24)

 

  

j) podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu 

služby, 

  

k) byla jeho svéprávnost omezena, 

  

l) uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně 

nezařazené nepominul, nebo 

  

m) požádal o propuštění. 

  

(2) Příslušník zpravodajské služby musí být též propuštěn, jestliže mu zanikla platnost 

osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,
11)

 a nelze jej ustanovit 

na jiné služební místo, a to ani po 1 roce zařazení v záloze pro přechodně nezařazené. 

  

 (3) Příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být též propuštěn, jestliže 

  

a) služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku organizačních změn 

a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo, 

  

b) mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými 

informacemi,
11)

 a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, nebo 

  

c) dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru služebního hodnocení. 

  

 (4) Rozhodnutí o propuštění z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f) 

a odstavci 3 písm. c) musí být příslušníkovi doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. 
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(5) Při propuštění příslušníka podle odstavce 1 

  

a) písm. a) až k) skončí jeho služební poměr dnem doručení rozhodnutí o propuštění, 

  

b) písm. l) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni 

doručení rozhodnutí o propuštění, nebo 

  

c) písm. m) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni 

doručení žádosti o propuštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě žádosti 

příslušníka o době kratší. 

  

 (6) Při propuštění příslušníka podle odstavců 2 a 3 skončí služební poměr uplynutím 2 

kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební 

funkcionář nerozhodne na základě žádosti příslušníka o době kratší. 

 

§ 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 

bezpečnostním sborem; vyslaný příslušník jedná v těchto orgánech jako zástupce České 

republiky, je povinen prosazovat její zájmy a nesmí od příslušné právnické osoby pobírat 

odměnu, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Odměna podle věty první nesmí být 

příslušníkovi vyplacena ani po skončení služebního poměru. 

  

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

zákona; toto omezení se nevztahuje na případy uvedené v § 29, 31 a § 33 písm. a) a na další 

činnosti stanovené interními akty vydanými řediteli bezpečnostních sborů.  
 

§ 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 
rozhodnutí o zrušení souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti jinou výdělečnou 
činnost bez zbytečného odkladu ukončit. 
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(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 a 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.   

 
§ 186 

 

Ukládání kázeňských trestů 

 

 (1) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku, vede 

služební funkcionář ústně. O ústním jednání a o důležitých úkonech v řízení vyhotovuje 

písemný záznam. 

  

 (2) Služební funkcionář příslušný k projednání jednání příslušníka, které má znaky 

přestupku zapisovaného do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, si po zahájení řízení 

o tomto jednání opatří opis z evidence přestupků týkající se obviněného příslušníka. 

  

 (3) Příslušníkovi musí být před uložením kázeňského trestu dána možnost vyjádřit se 

k věci, navrhovat důkazy a hájit se. Služební funkcionář vyslechne také osobu, která podala 

podnět k zahájení řízení; služební funkcionář výslech provést nemusí, není-li to nezbytné 

k uplatnění práv příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo o jednání, které má znaky 

přestupku, se vede řízení. 

  



5 

 

 (4) Na příslušníka, o jehož kázeňském přestupku nebo jednání, které má znaky 

přestupku, se vede řízení, se do doby, než je o jeho vině pravomocně rozhodnuto, hledí, jako 

by byl nevinen. 

  

 (5) Řízení o kázeňském přestupku a o jednání, které má znaky přestupku, nelze vést 

společně. 

 

  (6) Při určení druhu kázeňského trestu se přihlédne k závažnosti kázeňského 

přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků, 

k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, pohnutkám, dosavadnímu přístupu 

příslušníka k plnění služebních povinností a k tomu, zda již byl kázeňsky trestán. Jestliže se 

ve společném řízení projednává více kázeňských přestupků téhož příslušníka, přihlédne se 

při ukládání druhu kázeňského trestu též k této skutečnosti. 

  

 (7) Za více kázeňských přestupků téhož příslušníka projednaných ve společném řízení 

uloží služební funkcionář kázeňský trest podle nejzávažnějšího kázeňského přestupku. 

  

 (8) Kázeňský trest odnětí služební hodnosti se ukládá za kázeňský přestupek se zvlášť 

škodlivým následkem, za kázeňský přestupek spočívající v závažném porušení povinností 
nebo omezení stanovených v § 48, za opakované spáchání kázeňského přestupku se 

škodlivým následkem, jestliže předcházející uložení kázeňských trestů nevedlo v období 3 let 

k obnovení služební kázně příslušníka, za jednání, které má znaky přestupku a je v rozporu 

s požadavky kladenými na příslušníka, anebo za opakované dosahování neuspokojivých 

výsledků ve výkonu služby uvedené v závěru služebního hodnocení. 

  

 (9) Od uložení kázeňského trestu lze v rozhodnutí o kázeňském přestupku upustit, 

jestliže k nápravě příslušníka postačí samotné projednání kázeňského přestupku. 

  

 (10) Kázeňský trest za kázeňský přestupek lze uložit nejpozději do 1 roku ode dne, 

kdy ke spáchání kázeňského přestupku došlo. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, 

po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení, soudní řízení správní nebo řízení 

o přestupku. 

  

 (11) Kázeňský trest nelze uložit příslušníkovi, který již byl za týž skutek pravomocně 

odsouzen. 

 


