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IV. 

 

VYPOŘÁDANÍ PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU VYHLÁŠKY O POSTUPU PŘI SLUŽEBNÍM HODNOCENÍ 

VOJÁKŮ V ZÁLOZE VE SLUŽBĚ A JEHO HLEDISCÍCH 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo zemědělství DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Dáváme ke zvážení, zda v § 3 odst. 2 nestanovit 

povinnost hodnotitele písemně seznámit hodnoceného 

vojáka v záloze s výsledky jeho služebního hodnocení 

i v případě, že hodnocený voják v záloze se svým 

hodnocením souhlasí. 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

   

Ministerstvo financí DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 2 odst. 1 písm. e) nahradit slovo „rozhodnutím“ 

slovem „rozhodnutí“. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 2 odst. 2 nahradit slovo „odst.“ slovem „odstavce“. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Na konci § 3 odst. 1 písm. a) středník nahradit čárkou. 

 

 DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

V § 5 není uvedena žádná lhůta pro podání stížnosti ani 

její vyřízení, přitom v odůvodnění k tomuto ustanovení 

se uvádí, že delší lhůta než u vojáků z povolání je 

ospravedlnitelná (v § 153 zákona č. 221/1999 Sb. je 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven  

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

VYSVĚTLENO 

Úprava stížnosti byla z vyhlášky na základě 

připomínky Ministerstva vnitra vypuštěna. 
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lhůta uvedena). Je potřeba dát odůvodnění do souladu 

s návrhem, případně doplnit návrh o lhůty. 

   

Ministerstvo životního 

prostředí 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 2 odst. 1 

Doporučujeme vložit spojku „a“, případně interpunkční 

znaménko „,“ za slova „psychické způsobilosti vojáka“.  

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 2 odst. 1 písm. e) 

Doporučujeme opravit skloňování slova „rozhodnutí“. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 
Doporučujeme zkrácené slovo „odstavec“ uvést v plném 

znění, nikoliv za pomocí zkratky „odst.“. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 3 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme na konci pododstavce označeném 

písmenem a) nahradit středník čárkou. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 6 

Upozorňujeme na rozpornost předloženého materiálu 

ohledně navrhovaného data nabytí účinnosti navrhované 

vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven.  

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven, nabytí účinnosti stanoveno na 15. den po 

vyhlášení ve sbírce zákonů. 

 

   

Úřad vlády, odbor 

kompatibility 

K § 3 odst. 1 zákona č. 585/2004 Sb. 

Vzhledem k tomu, že podle § 3 odst. 1 zákona  

č. 585/20004 Sb., ve znění zákona č. 47/2016 Sb., který 

nabude účinnosti dnem 1. 7. 2016, na sebe může převzít 

brannou povinnost (a tedy být zařazen do zálohy)  

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 
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i cizinec, který nemusí mít na území České republiky 

trvalý pobyt (viz zákon o pobytu cizinců)), je vhodné 

tuto skutečnost zohlednit i ve vzoru služebního 

hodnocení, který vyžaduje výhradně určení místa 

trvalého pobytu hodnoceného vojáka. 

   

Ministerstvo dopravy 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb., o službě 

vojáků v záloze (dále jen „zákon“) obsahuje zmocnění 

k vydání vyhlášky, která stanoví postup při služebním 

hodnocení vojáka v záloze ve službě a jeho hlediska. 

Ustanovení § 5 návrhu vyhlášky upravující postup 

vojáka, který se služebním hodnocením nesouhlasí 

(možnost napadnout hodnocení stížností), a následný 

postup nadřízeného hodnotitele (prošetření stížnosti) 

podle našeho názoru uvedené zmocňovací ustanovení 

překračuje a mělo by být z tohoto důvodu z návrhu 

vyhlášky vypuštěno. 

 

 DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Ustanovení § 2 odst. 2 zákona stanoví, že na služební 

poměr vojáka v záloze ve službě se použijí ustanovení 

zákona o vojácích z povolání obdobně, nestanoví-li 

tento zákon jinak. Zákon o vojácích z povolání se tedy 

subsidiárně použije v případě, že zákon v dané věci 

neobsahuje speciální právní úpravu. Zákon speciálně 

neupravuje postup v případě nesouhlasu hodnoceného se 

zpracovaným služebním hodnocením.  

Zákon o vojácích z povolání v § 17 odst. 3 a 4 stanoví, 

že proti závěrům služebního hodnocení nebo jeho 

jednotlivým částem může voják podat písemné námitky 

 

VYSVĚTLENO 

Úprava stížnosti byla z vyhlášky na základě 

připomínky Ministerstva vnitra vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 
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do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se se služebním 

hodnocením seznámil. Námitky musí voják odůvodnit  

a navrhnout způsob úpravy služebního hodnocení, jinak 

se k námitkám nepřihlíží. Nadřízený hodnotitele 

námitkám hodnoceného vyhoví a služební hodnocení 

změní nebo námitky zamítne a služební hodnocení 

potvrdí do 10 dnů ode dne, kdy námitky obdržel. Proti 

upravenému služebnímu hodnocení již nelze podat další 

námitky. Pokud se služební orgán příslušný ke 

stanovení služebního platu vojáka důvodně domnívá, že 

služební hodnocení vojáka neodpovídá skutečnému 

plnění jeho služebních povinností, nařídí, do 5 

pracovních dnů ode dne předložení služebního 

hodnocení s návrhem na úpravu služebního platu, 

zpracování nového služebního hodnocení. Vůči novému 

služebnímu hodnocení má voják právo podat námitky. 

Předkladatel v odůvodnění tvrdí, že na rozdíl od vojáků 

z povolání nemá služební hodnocení vojáka v záloze ve 

službě přímý vliv na peněžní náležitosti vojáků v záloze 

ve službě a dále, že charakter služby spočívá převážně 

v krátkých intervalech vojenské činné služby několikrát 

za rok, což vylučuje použití procesních pravidel pro 

přezkoumání služebního hodnocení uvedených v § 17 

odst. 3 a 4 zákona o vojácích z povolání. Z tohoto 

důvodu návrh vyhlášky předpokládá, že voják se proti 

obsahu služebního hodnocení bude moci bránit stížností 

k nadřízenému hodnotiteli. 

Je otázkou, zda skutečně procesní pravidla pro 

přezkoumání služebního hodnocení vojáka stanovená v 

§ 17 odst. 3 a 4 zákona o vojácích z povolání nelze 

obdobně použít pro přezkoumání služebního hodnocení 

vojáka v záloze ve službě, byť (na rozdíl od vojáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAAPGE5AL)



5 

 

z povolání) nemá služební hodnocení vojáka v záloze 

ve službě přímý vliv na peněžní náležitosti vojáků v 

záloze ve službě a charakter služby spočívá převážně 

v krátkých intervalech vojenské činné služby. 

V každém případě by však tuto otázku speciálně neměl 

řešit prováděcí právní předpis (vyhláška), neboť jde o 

postup následující až po zpracování služebního 

hodnocení a úprava této otázky tedy není zahrnuta do 

zmocňovacího ustanovení. Je-li třeba postup 

přezkoumání služebního hodnocení řešit speciálně od 

úpravy stanovené v zákoně o vojácích z povolání, měl 

by být upraven (stejně jako je tomu v případě zákona o 

vojácích z povolání) na úrovni zákona, a tedy přímo 

v zákoně (o službě vojáků v záloze). 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

2. Dále upozorňujeme na to, že účinnost předloženého 

návrhu vyhlášky (dnem vyhlášení) je navržena v rozporu 

s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.,  

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 

znění pozdějších předpisů, podle něhož pokud není 

stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy 

účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dřívější 

počátek účinnosti lze stanovit pouze v případě, 

vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. V daném případě 

tento naléhavý obecný zájem není předkladatelem ve 

zvláštní části důvodové zprávy identifikován, ani řádně 

zdůvodněn. Navíc v odůvodnění na str. 1 se uvádí, že 

nabytí účinnosti této vyhlášky se předpokládá ve stejné 

době jako nabytí účinnosti zákona č. 45/2006 Sb., o 

službě vojáků v záloze. Uvedený zákon však nabyde 

účinnosti 1. července 2016. V tomto ohledu odůvodnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven, nabytí účinnosti stanoveno na 15. den po 

vyhlášení ve sbírce zákonů. 
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návrhu vyhlášky neodpovídá ani skutečnému stavu. 

   

Ministerstvo spravedlnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 1  

Navržené znění § 2 odst. 1 považujeme za 

neopodstatněně složité, jelikož upravuje tři do značné 

míry odlišné skutečnosti: (i) definici pojmu „služební 

hodnocení“; (ii) základní hlediska služebního hodnocení 

spolu s odkazem na jejich stanovení v příloze vyhlášky;  

a (iii) důvody pro zpracování služebního hodnocení.    

Pro dosažení větší srozumitelnosti doporučujeme § 2 

odst. 1 rozčlenit na vícero samostatných ustanovení, 

přičemž ve vztahu k jednotlivým ustanovením 

upozorňujeme na následující: 

Podle navržené dikce se služebním hodnocením rozumí 

„písemné posouzení […] podle vzoru v příloze“. 

Doporučujeme zachovat standardní legislativní postup, 

tj. v prvé větě konstatovat, že se služebním hodnocení 

rozumí písemné posouzení určených hledisek, a 

následně ve větě druhé konstatovat, že je vzor 

služebního hodnocení „uveden v příloze této vyhlášky“,  

resp. že „tvoří přílohu této vyhlášky“.  

Dále upozorňujeme, že podle § 13 odst. 1 zákona č. 

45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze,  

se předpokládá služební hodnocení vojáků „po ukončení 

ucelené části výcviku nebo služby“. Rozdílně od 

citovaného ustanovení zákona je však v návětí věty 

druhé § 2 odst. 1 návrhu vyhlášky užíván obecný pojem 

„obecná část výcviku“, pod nějž jsou v důsledku 

užitého demonstrativního výčtu subsumovány i 

specifické typy služby, jako např. „služba v operačním 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven rozdělením věty v § 2 odst. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven doplněním slov „nebo služby“ do návětí 

předmětného ustanovení. 
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nasazení“ [písm. d) cit. ustanovení], jež však podle § 

12a odst. 1 zákona č. 585/2004 Sb.,  

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), 

ve znění účinném od 1. července 2016, představuje 

právě zvláštní typ služby. Pro zachování terminologické 

bezrozpornosti proto doporučujeme v návětí uvedeného 

ustanovení za slova „ucelené části výcviku“ doplnit 

slova „nebo služby“. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 3  

Označení pohovoru, na němž má být posuzovaný voják 

seznámen s výsledky svého hodnocení, jako 

„hodnotícího pohovoru“ nepovažujeme za vhodné. 

Podle § 13 odst. 1 zákona o službě vojáků v záloze je 

služební hodnocení písemné, přičemž z předloženého 

návrhu nikterak neplyne, že by předmětný pohovor byl 

součástí vlastního hodnocení, tj. podkladem ve smyslu  

§ 3 návrhu vyhlášky. Doporučujeme proto 

z předmětného ustanovení slovo „hodnotícím“  

bez náhrady vypustit.  

S ohledem na § 13 odst. 1 zákona o službě vojáků 

v záloze, než požaduje prokazatelné seznámení 

hodnoceného vojáka se služebním hodnocením, dále 

doporučujeme zvážit doplnění předmětného ustanovení 

o stanovení povinnosti učinit úřední záznam  

o proběhnuvším pohovoru.   

 

 

DOPORUČUJÍCˇPŘIPOMÍNKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven vypuštěním slova „hodnotící“. 

 

 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Šlo by o nadbytečnou zátěž, protože sdělení hodnotitele 

obsahují části 3 a 4 hodnocení a hodnoceného část 5 

hodnocení. 
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K § 6  

Konstatujeme, že určení nabytí účinnosti vyhlášky dnem 

jejího vyhlášení neodpovídá v předkládací zprávě 

tvrzenému záměru předkladatele, podle něhož by 

vyhláška měla nabýt účinnosti dnem nabytí účinnosti 

zákona o službě vojáků v záloze,tj. dnem 1. července 

2016. V souvislosti s touto skutečností upozorňujeme, 

že podle věty druhé § 3 odst. 3 zákona  

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 

může právní předpis nabýt účinnosti dříve než 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení pouze tehdy, 

vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem. Dále 

upozorňujeme, že podle § 3 odst. 4 téhož zákona mohou 

právní předpisy vydávané ministerstvy nabýt účinnosti 

nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, 

k jehož provedení jsou vydány. Konstatujeme tudíž,  

že předložený návrh vyhlášky nemůže nabýt účinnosti 

dříve než 1. července 2016, přičemž v případě, že by 

měl nabýt účinnosti dříve než patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení, musí jeho odůvodnění obsahovat specifikaci 

naléhavého obecného zájmu ve smyslu § 3 odst. 3 

zákona  

o Sbírce zákonů na takovémto postupu (čl. 53 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády).    

Doporučujeme proto přepracovat ustanovení o nabytí 

účinnosti vyhlášky ve smyslu uvedených konstatování.  

 

K označení přílohy vyhlášky  

Upozorňujeme, že označení přílohy vyhlášky 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven, nabytí účinnosti stanoveno na 15. den po 

vyhlášení ve sbírce zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 
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neodpovídá požadavkům stanoveným Legislativními 

pravidly vlády. V souladu s čl. 29 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme v záhlaví přílohy nahradit 

slovo „příloha“ slovy „Příloha k vyhlášce  

č. …/2016 Sb.“.  

Text upraven. 

 

   

Ministerstvo vnitra ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

 

K § 5: 

Přestože rozumíme praktickým důvodům uvedeným 

v komentáři k tomuto ustanovení ve zvláštní části 

odůvodnění návrhu, z legislativního hlediska se 

domníváme, že není možné předpisem nižší právní síly 

vyloučit použití zákonného postupu dle § 17 odst. 3 

zákona o vojácích z povolání (na základě subsidiarity 

založené ustanovením § 2 odst. 2 zákona o službě 

vojáků v záloze). Proto požadujeme § 5 v jeho navržené 

podobě vypustit, resp. nahradit ustanovením 

zpřesňujícím mechanismus podávání námitek, jako je 

tomu v § 7 vyhlášky č. 189/2015 Sb., pokud to bude 

předkladatel považovat za nezbytné. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 1: 

Upozorňujeme na terminologický rozpor navrhovaného 

ustanovení vyhlášky s ustanovením § 13 odst. 1 zákona 

o službě vojáků v záloze, které stanoví, že služební 

hodnocení vojáka v záloze ve službě zpracovává 

služební orgán. Rovněž upozorňujeme, že pojem 

„nejbližší nadřízený“ není v zákoně o službě vojáků  

v záloze ani v zákoně o vojácích z povolání definován. 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text § 5 vypuštěn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
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Zmiňovaná vyhláška č. 189/2015 Sb. používá výraz 

„přímý nadřízený“, který lze nalézt i v § 5 odst. 2 

nynějšího návrhu. Doporučujeme tedy používanou 

terminologii konsolidovat.  

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 1: 

1. Větu první považujme za nadbytečnou, neboť 

obsah pojmu služebního hodnocení je již 

vymezen v § 17 odst. 2 zákona o vojácích 

z povolání, který se na vojáky v záloze ve službě 

použije díky § 2 odst. 2 zákona o službě vojáků 

v záloze.  

2. Úvodní pasáž druhé věty tohoto odstavce je 

nadbytečná, neboť pouze opakuje 

text ustanovení § 13 odst. 1 zákona o službě 

vojáků v záloze, které stanoví, že 

služební hodnocení se zpracovává po ukončení 

ucelené části výcviku nebo služby (slova „nebo 

služby“ přitom ve vyhlášce chybí). 

3. S ohledem na veřejnoprávní charakter 

služebního poměru vojáka v záloze považujeme 

za žádoucí, aby výčet situací, v nichž se provádí 

služební hodnocení, byl taxativní. Proto 

doporučujeme slovo „zejména“ vypustit. 

Přijatelnější alternativou by mohlo být 

naformulování „zbytkové klauzule“, která by 

obecněji vymezovala situace, v nichž by 

provedení služebního hodnocení též bylo 

žádoucí, čemuž by odpovídalo i řešení příslušné 

rubriky vzoru služebního hodnocení  

4. Důvody pro hodnocení vojáků v záloze ve 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
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službě nepovažujeme za příliš systémové 

s odkazem na hodnocení např. vojáků z povolání 

nebo státních zaměstnanců. V praxi může být 

voják v záloze ve službě hodnocen v krátkém 

časovém úseku několikrát za sebou a paradoxně 

poté nemusí být hodnocen po dosti dlouhou 

dobu, pokud by nenastala situace uvedená pod 

písmeny a) až e) daného ustanovení. 

Navrhujeme zvážit pravidelné provádění 

služebního hodnocení.  

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 2 odst. 3: 

1. Podle našeho názoru by ustanovení z hlediska 

systematiky vyhlášky mělo být umístěno až za § 

3. Nejdříve je nutné mít k dispozici podklady pro 

služební hodnocení, seznámit s nimi vojáka 

v záloze ve službě a teprve poté je možné 

přistoupit k hodnotícímu rozhovoru. Taková 

systematika je použita ve vyhlášce č. 189/2015 

Sb. 

2. Doporučujeme v daném ustanovení uvést, 

v jakém časovém horizontu bude hodnotící 

pohovor proveden. 

3. Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné do 

ustanovení doplnit možnost úpravy služebního 

hodnocení na základě provedeného služebního 

pohovoru obdobně jako v § 6 větě druhé 

vyhlášky č. 189/2016 Sb.  

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven přesunutím odstavce 3 do § 4 (nový 

odstavec 3). 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven doplněním slova „bez zbytečného 

odkladu“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven doplněním věty „Pokud ze závěrů 

pohovoru vyplyne potřeba úpravy služebního 

hodnocení, hodnotitel ji na místě provede.“ 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
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 Dáváme na zvážení, zda mezi podklady pro 

služební hodnocení by nemělo být uvedeno rovněž 

písemné ověření znalostí právních a vnitřních předpisů  

a znalosti vojensko-ustanovení týkající se ukončení 

hodnotícího procesu a založení služebního hodnocení 

do osobního spisu obdobně jako v § 9 odst. 1 a 3 

vyhlášky č. 189/2015 Sb. Proces hodnocení odborných 

témat obdobně jako v § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 

189/2015 Sb. by pak byl transparentnější. Voják 

v záloze ve službě by bezpochyby měl mít alespoň 

základní přehled o závazných právních a interních 

předpisech, především týkajících se zásad dodržování 

bezpečnosti, a dále přehled o základních vojenských 

reáliích.  

 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

K § 6: 

 Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější 

nastavit datum účinnosti na 1. července 2016 jako u 

samotného zákona o službě vojáků v záloze. Pro 

nastavení nabytí účinnosti dnem vyhlášení, resp. v kratší 

než standardní 15denní lhůtě, předpokládají § 3 odst. 3 

zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 

a čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády prokázání 

naléhavého obecného zájmu. 

 

K ukončení hodnotícího procesu: 

 Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné 

doplnit do navrhované vyhlášky 

K příloze: 

1. Doporučujeme zvážit, zda je nutné ve vzoru 

služebního hodnocení uvádět rubriku týkající se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven, nabytí účinnosti stanoveno na 15. den po 

vyhlášení ve sbírce zákonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven vypuštěním tohoto údaje. 
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nejvyššího dosaženého vzdělání, zvláště když 

v první rubrice je prostor pro uvedení titulu. 

Dotaz na stupeň dosaženého vzdělání vzbuzuje 

otázku, zda stupeň dosaženého vzdělání má mít 

vliv na samotné služební hodnocení vojáka 

v záloze ve službě.  

2. Dle části čtvrté vzoru služebního hodnocení by 

se v závěru služebního hodnocení měla objevit 

doporučení k navrhovanému personálnímu 

opatření. Jelikož se jedná dle našeho mínění 

o zásadní část služebního hodnocení, bylo by 

vhodné, aby bylo zohledněno přímo v § 4 odst. 1 

navrhované vyhlášky.  

 

 

Připomínky legislativně technického a formálního 

charakteru: 

 

K terminologii: 

 Doporučujeme důsledně používat výraz „voják v 

záloze ve službě“, případně pro něj zavést vhodnou 

legislativní zkratku. Na řadě míst návrh se totiž nachází 

pouze pojem „voják“ bez dalšího.   

 

K nadpisu: 

 S ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme vypustit 

čárku za číslovkou „2016“.  

 

K § 2 odst. 1: 

1. Navrhujeme za slovy „způsobilosti vojáka“ 

doplnit čárku. 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Text je uveden v § 4 odst. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven dle připomínek jiných připomínkových 
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2. V písmeni e) doporučujeme uvést slovo 

„rozhodnutí“ ve správném pádu. 

 

K § 2 odst. 2: 

 V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády 

se odkaz na odstavec v rámci téhož paragrafu uvádí 

celým slovem, tedy v tomto konkrétním případě 

doporučujeme použít text „podle odstavce 1 písm. a) a 

b)“. 

 

K § 3 odst. 1 písm. a): 

 Ustanovení doporučujeme jazykově upravit, 

neboť slova „že se ho účastnil“ se vztahují k výcviku a 

slova „nebo se na nich osobně podílel“ k úkolům. 

 

K § 4: 

1. V odstavci 1 se hovoří o tom, že v závěru 

služebního hodnocení je obsaženo shrnutí 

„plnění služebních úkolů“ a „doporučení pro 

budoucí období“. V části 4 přílohy se naopak 

hovoří o „plnění služebních povinností“ a o 

„doporučení pro další období“. Doporučujeme 

používané výrazy sjednotit.   

2. Doporučujeme vyjasnit, co se rozumí pod 

výrazem „způsobilost vojáka k navrhovanému 

opatření“ použitým v odstavci 2. 

3. Navrhujeme v odst. 2 doplnit čárku za textem 

„a), b) a e)“. 

 

K § 5 odst. 2: 

 Výraz „doložitelně“ nepovažujeme v textu 

právní normy za příliš vhodný, a proto jej doporučujeme 

míst, chyba odstraněna. 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

VYSVĚTLENO 

§ 5 byl na základě zásadní připomínky vypuštěn. 
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nahradit např. za pojem „prokazatelně“. 

 

K příloze: 

1. S ohledem na čl. 29 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme slovo „příloha“ 

v pravém horním rohu nahradit slovy „Příloha 

k vyhlášce č. …/… Sb. 

2. Návětí jednotlivých rubrik ve vzoru služebního 

hodnocení jsou zakončena dvojtečkou, a to 

pouze s výjimkou části 4. Bylo by tedy vhodné 

úpravu sjednotit. 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

Text upraven. 
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