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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

 
A. Obecná část 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 
právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku, včetně 
zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 

 
 Návrh nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců 
a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení, 
a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 
ve znění pozdějších předpisů, byl připraven na základě zmocnění obsaženého v čl. 78 Ústavy 
České republiky a dále na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 128 odst. 2 a § 129 
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., a plně 
nahrazuje nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních 
zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního 
zaměstnance. 

 
Navrhovaná právní úprava obecně stanoví bližší pravidla pro služební hodnocení 

(upravené v ustanovení § 155 zákona o státní službě) a pro vazbu výše osobního příplatku 
na výsledek služebního hodnocení (upravenou v ustanovení § 149 zákona o státní službě). 

 
Cílem navrhovaného nařízení vlády je reagovat na připravovanou novelu zákona 

o státní službě, jež je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 132) 
a jež obsahuje mj. změny systému služebního hodnocení státních zaměstnanců. Mezi tyto 
změny patří i redukce hodnocených oblastí z dosavadních čtyř (Znalosti a dovednosti, Výkon 
služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými 
individuálními cíli, Dodržování služební kázně, Výsledky vzdělávání) na tři (Znalosti, 
Dovednosti, Výkon služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se 
stanovenými individuálními cíli) a zvýšení počtu možných závěrů služebního hodnocení 
ze čtyř (Vynikající, Dobré, Dostačující, Nevyhovující) na pět (Vynikající, Velmi dobré, 
Dobré, Dostačující, Nevyhovující). Bude-li navrhovaná novela zákona o státní službě přijata 
v předložené podobě, bude třeba výše uvedeným změnám v systému služebního hodnocení 
státních zaměstnanců přizpůsobit i prováděcí právní úpravu.   

 
Navrhované nařízení vlády tedy v návaznosti na výše uvedené upravuje 

podíl hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení, bodové hranice výsledků 
výpočtu k jednotlivým slovním vyjádřením výsledků služebního hodnocení a horní hranice 
osobního příplatku pro jednotlivé výsledky služebního hodnocení.  

 
Dalším důležitým aspektem předkládaného návrhu je celkové zjednodušení systému 

služebního hodnocení. Jde především o úpravu jednotného seznamu hodnotících kritérií, která 
již nejsou členěna na podkritéria, a služební hodnocení jednotlivých státních zaměstnanců tak 
budou vzájemně porovnatelná nejen uvnitř konkrétního služebního úřadu, ale i napříč 
služebními úřady; služebnímu orgánu v návaznosti na tuto úpravu odpadne povinnost vydat 
služební předpis stanovící hodnotící kritéria a seznamovat s ním státní zaměstnance. Navrhuje 
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se stanovit celkem sedm hodnotících kritérií společných pro všechny státní zaměstnance a pro 
potřeby hodnocení představených určit navíc další dvě hodnotící kritéria. Dále je upravena 
škála pro hodnocení plnění jednotlivých oblastí, resp. hodnotících kritérií tak, aby intervaly 
mezi jednotlivými bodovými hodnotami byly, na rozdíl od stávající úpravy, vždy shodné. 

 
Navrhované nařízení vlády vychází rovněž z výsledků dvojího přezkumu účinnosti 

regulace obsažené v nařízení vlády č. 134/2015 Sb., provedeného na základě usnesení vlády 
ze dne 8. června 2015 č. 448 a ze dne 7. listopadu 2016 č. 992, a úzce tím navazuje 
na dosavadní právní úpravu.  

 
Přezkum účinnosti právní úpravy obsažené v nařízení vlády č. 134/2015 Sb. přinesl 

kromě souhrnných údajů o počtu hodnocených státních zaměstnanců v jednotlivých 
služebních úřadech, o struktuře výsledků služebního hodnocení státních zaměstnanců 
v jednotlivých služebních úřadech a o výši jejich osobních příplatků, též informace 
o efektivitě dosavadní právní úpravy.  

 
Konkrétně se při tomto přezkumu jednalo o  
- analýzu hodnotících kritérií,  
- vyhodnocení, zda podíly hodnocených oblastí na výsledku služebního hodnocení 

odpovídají významu, jaký je jim všeobecně přikládán,  
- vyhodnocení, zda bodová škála klasifikace plnění hodnocených oblastí vhodně 

diferencuje úrovně plnění hodnocených oblastí,  
- vyhodnocení, zda jsou k jednotlivým slovním vyjádřením výsledků služebního 

hodnocení vhodně stanoveny příslušné bodové hranice výsledků výpočtu výsledku 
služebního hodnocení, a  

- vyhodnocení, zda horní hranice osobního příplatku je dostatečná pro jednotlivé 
výsledky služebního hodnocení.  

 
V rámci obou přezkumů se nadpoloviční většina služebních úřadů vyjádřila, že stav 

dosavadní právní úpravy považuje za vyhovující. Opakující se dílčí podněty služebních úřadů, 
mezi které patřil návrh na úpravu výčtu hodnotících kritérií, návrh na úpravu bodové škály 
klasifikace plnění hodnocených oblastí, resp. hodnotících kritérií, a dále návrh, podle kterého 
by státní zaměstnanec, u něhož výpočet výsledku služebního hodnocení dosáhl průměrné 
hodnoty (standardu, průměrné úrovně plnění hodnocených oblastí), dosahoval dobrých 
výsledků služebního hodnocení, a nikoliv pouze dostačujících, byly projednány mezirezortní 
pracovní skupinou k revizi systému služebního hodnocení státních zaměstnanců, která byla 
ustavena z odborníků vyslaných jednotlivými služebními orgány. Výstupy z jednání 
mezirezortní pracovní skupiny byly využity jak při přípravě změn systému služebního 
hodnocení státních zaměstnanců v právě projednávané novele zákona o státní službě, tak 
při přípravě předkládaného nařízení vlády.  

 
Navrhovaná právní úprava rovněž mění ustanovení § 3 odst. 3 a 4 nařízení vlády 

č. 304/2014 Sb., a to úpravou podmínek pro mimořádné připočtení 5 let praxe v závislosti 
na dlouhodobě dosahované vynikající výsledky výkonu služby státního zaměstnance. Takový 
postup je podle dosavadní úpravy vázán na závěry dvou po sobě jdoucích služebních 
hodnocení (výročních), ve kterých činí výsledek výpočtu maximálně možný počet bodů 
(státní zaměstnanec je hodnocen ve všech hodnocených oblastech nejlépe). Parametry 
pro uvedený postup jsou doposud navázány na pravidelné služební hodnocení, které je 
prováděno ve shodných intervalech stanovených jednotně pro všechny státní zaměstnance 
a služební úřady. Tím je dán rovný přístup ke všem státním zaměstnancům a zabezpečeno 
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rovné zacházení. Tento institut umožňuje vhodným způsobem motivovat zejména mladší 
státní zaměstnance k dosahování vynikajících výsledků, intenzívnímu osvojování si 
potřebných znalostí a dovedností a v neposlední řadě k jejich stabilizaci.  

Beze změny podmínek stanovených v nařízení vlády č. 304/2014 Sb. by se ovšem – 
po změně právní úpravy služebního hodnocení, která umožňuje rozšířit intervaly služebního 
hodnocení a iniciační možnosti jeho provedení – mohl stát přístup k mimořádnému zvýšení 
počtu let praxe nerovný a mohl by odporovat základnímu principu rovnosti v odměňování. 
Institut mimořádného připočtení 5 let praxe se ovšem osvědčil, a je tedy nutné do návrhu 
zakomponovat patřičná přechodná ustanovení tak, aby bylo možné plynule navázat na již 
provedená služební hodnocení a nedošlo k poškození některých zaměstnanců vůči jiným, 
u kterých již byl podle dosavadní právní úpravy postup uplatněn. Taková úpravy zcela 
odpovídá zmocnění obsaženému v § 145 odst. 1 zákona o státní službě, podle kterého stanoví 
vláda nařízením výši platových tarifů s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu 
služby a k jeho významu a způsob jejich určení pro státní zaměstnance. 

Dále bude navrhovaná právní úprava následována revizí služebního předpisu náměstka 
ministra vnitra pro státní službu č. 11/2015 ze dne 7. prosince 2015, kterým se stanoví postup 
při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců, a revizí služebních předpisů 
jednotlivých služebních orgánů upravujících postup při provádění služebního hodnocení 
s přihlédnutím ke specifikům v jejich služebních úřadech.  

 
Současná právní úprava (jakožto i ta navrhovaná) je v souladu s požadavkem na zákaz 

diskriminace a nemá vliv na rovnost mužů a žen. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem o státní službě (§ 145 odst. 1, § 146 

odst. 2, § 148 odst. 1, § 155 a § 149) a se zákoníkem práce (§ 128 odst. 2 a § 129 odst. 2), 
jejichž ustanovení provádí, a je v souladu se zmocněním obsaženým v čl. 78 Ústavy České 
republiky.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, s předpisy 
Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a Listinou základních práv a svobod. Návrh nařízení vlády 
respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 
Ústavního soudu České republiky.  

 
Navrhovaná právní úprava souvisí s problematikou rozhodování o osobním příplatku. 

Při něm je služební orgán zásadně povinen respektovat čl. 28 Listiny základních práv 
a svobod, podle kterého mají zaměstnanci právo na spravedlivou odměnu za práci. Jedním 
z aspektů tohoto práva je i princip rovnosti v odměňování, tedy obecně právo stejné odměny 
za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty. Služební orgán je tedy povinen v rámci celého 
služebního úřadu dbát o to, aby výše osobních příplatků jednotlivých státních zaměstnanců 
byla v relaci k výsledkům jejich služebního hodnocení a aby nedocházelo k případům, kdy 
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státní zaměstnanec dosahující ve státní službě lepších výsledků bude mít nižší osobní 
příplatek, než státní zaměstnanec dosahující horších výsledků. Právě vazba výše osobního 
příplatku na výsledek služebního hodnocení vytváří předpoklad pro naplňování výše 
uvedených zásad. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána.  
 
Předkládaný návrh je v souladu s obecnými principy práva Evropské unie, 

a to zejména se zásadou zákazu diskriminace a zásadou řádného fungování veřejné správy. 
Předkládaný návrh je rovněž v souladu s předpisy Evropské unie, které se na danou 
problematiku vztahují, a to zejména se Smlouvou o fungování EU, která ve svém čl. 157 
stanoví uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. 
Smlouva dále specifikuje také, co se odměnou rozumí (obvyklá základní či minimální mzda 
nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo 
v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním).  

 
Na uvedený článek smlouvy navazuje i směrnice 2006/54/ES a doporučení Komise 

ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím 
transparentnosti. Toto doporučení obsahuje požadavek, aby členské státy ve svých právních 
předpisech v souladu s judikaturou Soudního dvora EU jasně definovaly pojem „rovnocenná 
práce“ (hodnota práce by měla být posuzována a porovnávána na základě objektivních 
kritérií, jako jsou požadavky na vzdělání, praxi a odbornou přípravu, dovednosti, úsilí 
a odpovědnost, vykonaná práce a povaha příslušných úkolů), podporuje také používání 
systémů hodnocení a klasifikace práce, které jsou nediskriminační.  

 
Zakázána je rovněž diskriminace v odměňování na základě jiných diskriminačních 

důvodů. Kromě taxativního výčtu diskriminačních důvodů ve směrnicích 2000/43/ES 
a 2000/78/ES totiž uznává Listina základních práv EU (čl. 21) a judikatura Soudního dvora 
EU i obecný zákaz diskriminace (např. rozsudek C-246/06 ve věci Navarro, b. 32). 

 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, 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 navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny dopady na státní rozpočet ani ostatní 

veřejné rozpočty, neboť jde pouze o parametrickou změnu systému služebního hodnocení 
státních zaměstnanců. Osobní příplatek státních zaměstnanců je i v současné době navázán 
na výsledek služebního hodnocení a na této vazbě navrhované nařízení vlády nic nemění. 
Očekávat lze toliko mírný dopad do rozpočtu služebních úřadů, které k provádění služebního 
hodnocení státních zaměstnanců využívají software pro personální práci. Předpokládá se, 
že nezbytná úprava takového software bude hrazena z prostředků na jeho běžný rozvoj. 

 
S ohledem na předmět úpravy návrhu nelze očekávat žádné dopady na podnikatelské 

prostředí České republiky. V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady 
na rodiny nebo specifické skupiny obyvatel ani ostatní dopady v sociální sféře. Návrh nařízení 
vlády s ohledem na svůj věcný obsah nemá dopady na životní prostředí. 
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5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, rovnosti 
mužů a žen a k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nemá přímé ani zprostředkované dopady na rovnost mužů 
a žen a nevede k diskriminaci pohlaví, nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno pohlaví 
a nestanoví pro ně odlišné podmínky. Navrhovaná právní úprava nemá ani jiný dopad 
ve vztahu k zákazu diskriminace z jakéhokoli jiného důvodu. 

 
S přijetím navrhované právní úpravy nejsou spojena opatření, ve kterých by bylo 

možné spatřovat dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 
 
6. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Vzhledem k obsahu právní úpravy nejsou s přijetím návrhu nařízení vlády spojena 
opatření, ve kterých by bylo možné spatřovat potenciální korupční rizika.  

 
7. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 
 

8. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad 
 
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. 23354/2018-OVL ze dne 25. července 
2018. 
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B. Zvláštní část 
 
K části první – Podrobnosti služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě 
osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení 
 
K § 1 a k příloze č. 1 
 

Navrhovaným ustanovením a přílohou č. 1 se stanoví hodnotící kritéria pro jednotlivé 
hodnocené oblasti uvedené v § 155 odst. 2 zákona o státní službě, ve znění návrhu novely 
zákona o státní službě, která je projednávána jako sněmovní tisk 132.  

 
Dosavadní úprava ukládala služebním orgánům služebním předpisem stanovit 

pro služební místa hodnotící kritéria, která vystihují potřeby služebních míst v konkrétním 
služebním úřadu. V praxi tedy nastávaly situace, kdy služební hodnocení dvou státních 
zaměstnanců byla vzájemně neporovnatelná (byť na služebních místech státní zaměstnanci 
vykonávali shodné nebo podobné činnosti), neboť tito státní zaměstnanci byli hodnoceni 
podle odlišných kritérií. K této situaci nadto docházelo nejen mezi zaměstnanci v různých 
služebních úřadech, ale i mezi zaměstnanci v rámci téhož služebního úřadu zařazenými 
v různých útvarech. Rozdílný byl i počet hodnotících kritérií – hodnotitelé ve služebních 
úřadech hodnotili průměrně podle 19 hodnotících kritérií, pokud hodnocenými byli 
představení, a podle 16 hodnotících kritérií, pokud hodnocenými byli ostatní státní 
zaměstnanci (počítáno váženým průměrem). Výjimkou ovšem nebyly ani služební úřady, 
v nichž byli představení hodnoceni podle všech 29 hodnotících kritérií (takových služebních 
úřadů bylo 20 %), ostatní státní zaměstnanci byli hodnoceni podle všech kritérií v 6 
služebních úřadech. K nejnižšímu počtu patřilo 10 hodnotících kritérií, kterými byli 
hodnoceni představení ve 2 služebních úřadech, o jedno kritérium méně, tj. 9, určil pro řadové 
zaměstnance jeden služební úřad.  

 
Oproti dosavadní právní úpravě tedy dochází k redukci počtu hodnotících kritérií 

a k odstranění jejich víceúrovňového členění (na podoblasti a podkritéria). Zároveň jsou 
oproti dosavadní úpravě hodnotící kritéria stanovena jako obligatorní. Služební hodnocení 
státních zaměstnanců tak budou vzájemně porovnatelná jak uvnitř služebního úřadu, tak 
i napříč služebními úřady. Současně však právní úprava nerezignuje na požadavek, aby 
v popisu plnění hodnotících kritérií byly vystiženy potřeby konkrétních služebních míst. 
Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 11/2015 ze dne 7. prosince 
2015, kterým se stanoví postup při provádění služebního hodnocení státních zaměstnanců, 
bude i nadále obsahovat požadavek, aby slovní klasifikace plnění hodnotících kritérií byla 
příslušným způsobem individualizována a konkretizována.  

 
V příloze č. 1 jsou uvedena hodnotící kritéria společná pro všechny státní zaměstnance 

a rovněž další (doplňující) hodnotící kritéria určená pro hodnocení představených.  
 

K § 2  
 

Navrhované ustanovení upravuje podíl hodnocených oblastí na celkovém výsledku 
služebního hodnocení. I nadále má největší význam pro služební hodnocení hodnocená oblast 
výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se 
stanovenými individuálními cíli (60 %), menší význam je přikládán oblastem znalostí (20 %) 
a dovedností (20 %). V navrhované úpravě se s přihlédnutím k určitému zobecnění 
hodnotících kritérií upouští od dosavadního rozdělení státních zaměstnanců do dvou kategorií 
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podle zařazení do platových tříd – podíly hodnocených oblastí na celkovém výsledku 
služebního hodnocení jsou shodné pro všechny státní zaměstnance bez ohledu na jejich 
zařazení do příslušné platové třídy.  Rozdělení státních zaměstnanců do dvou kategorií 
nenabylo dle poznatků z praxe žádný větší význam a upuštění od něj povede k dalšímu 
zjednodušení celého systému služebního hodnocení včetně zjednodušení příslušného software 
pro personální práci.  

 
K § 3 

 
V hodnocených oblastech je státní zaměstnanec hodnocen prostřednictvím hodnotících 

kritérií definovaných v příloze č. 1. V rámci oblasti výkonu státní služby je rovněž hodnoceno 
naplňování individuálně stanovených cílů. Individuálně stanovené cíle byly stanoveny 
hodnotitelem při provádění předchozího služebního hodnocení. Jedná se  jak o služební 
(pracovní) cíle, tak o rozvojové cíle (odborně vzdělávací cíle a vzdělávací cíle na „měkké 
dovednosti“), které by měly vycházet z cílů služebních, jde tedy o formulaci požadavků, na co 
se má státní zaměstnanec při výkonu státní služby v budoucnu zaměřit a případně co má 
zlepšit. 

 
Hodnocené oblasti, resp. hodnotící kritéria jsou při služebním hodnocení klasifikovány 

pomocí klasifikační stupnice, v níž jednotlivé klasifikační stupně jsou vyjádřeny různými 
počty bodů, které lze za hodnocenou oblast, resp. hodnotící kritérium udělit. 

 
Odstavec 1 stanoví, že klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému 

průměru klasifikací plnění hodnotících kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec 
v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému směrem k nejbližší klasifikaci uvedené 
v odstavci 2. Bodová klasifikace hodnocené oblasti Znalosti tak přímo odpovídá bodové 
klasifikaci příslušného hodnotícího kritéria uvedeného v příloze č. 1 pro tuto oblast. Bodová 
klasifikace hodnocených oblastí Dovednosti a Výkon státní služby z hlediska správnosti, 
rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli odpovídá 
aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnotících kritérií, na jejichž základě je státní 
zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému směrem k nejbližší reálné 
klasifikaci. Pokud jde o samotné zaokrouhlení, provede se standardním matematickým 
postupem, tedy tak, že je-li hodnota na desetinném místě rovna 5 nebo větší, zaokrouhlí 
se výsledek na celé číslo směrem nahoru, jinak se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů. 
Fakticky jde o převzetí dosavadní úpravy služebního předpisu náměstka ministra vnitra 
pro státní službu č. 11/2015 ze dne 7. prosince 2015, kterým se stanoví postup při provádění 
služebního hodnocení státních zaměstnanců, ve znění služebního předpisu náměstka ministra 
vnitra pro státní službu č. 5/2016 ze dne 19. prosince 2016. 

 
Klasifikační stupnice upravená v odstavci 2 je pětistupňová. Klasifikační stupně, 

tj. úrovně plnění hodnocených oblastí, resp. hodnotících kritérií, jsou definovány jako plnění 
vysoko nad rámec nároků na ně kladených (4 body), plnění nad rámec nároků 
na ně kladených (3 body), plnění v rámci nároků na ně kladených (2 body), plnění v rámci 
nároků na ně kladených s občasnými výhradami (1 bod) a plnění nedostatečné (0 bodů). 
Dosavadní klasifikační stupnice 7-5-3-1-0, kde jeden z rozestupů mezi klasifikačními stupni 
byl stanoven s rozdílem 1 bodu a ostatní s rozdílem 2 bodů, je tedy nahrazena novou stupnicí 
4-3-2-1-0, kde jsou všechny rozestupy mezi klasifikačními stupni stanoveny s rozdílem 
1 bodu se středovou hodnotou 2 body. Varianta pětistupňové stupnice 4-3-2-1-0 byla 
mezirezortní pracovní skupinou k revizi systému služebního hodnocení státních zaměstnanců 
upřednostněna před rozšířením na stupnici osmistupňovou, kdy by nebyl přesně vyjádřen její 
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střed, před podobou zažitého známkování užívaného ve školství, kdy by nebyly udělovány 
body, ale známky, i před variantou 5-4-3-2-1, kdy by i za nedostatečné plnění byl udělován 
1 bod.    

 
V odstavci 3 je pro účely klasifikace plnění hodnocených kritérií definován pojem 

rámec nároků. Jde o průměrnou (standardní) úroveň plnění jednotlivých hodnotících kritérií 
s tím, že klasifikační stupně se liší v úrovni plnění tohoto rámce (nad rámec požadavků, 
pod rámec požadavků apod.). Nároky, které jsou na služebním místě vyžadovány, vyplývají 
z charakteru správní činnosti vykonávané na služebním místě a dále například z příkazů 
k výkonu státní služby, ze služebních předpisů služebního úřadu, případně z jiných interních 
předpisů a zásad, které se v rámci služebního úřadu aplikují. Úroveň plnění výše uvedených 
nároků (rámce nároků) se tedy projeví při klasifikaci jednotlivých hodnotících kritérií, 
resp. při klasifikaci jednotlivých hodnocených oblastí. 
 
K § 4 a 5 a k příloze č. 2 

 
V závěru služebního hodnocení je slovně vyjádřeno, jakých výsledků státní 

zaměstnanec ve službě za uplynulé hodnocené období (uplynulý kalendářní rok nebo 
jeho část) dosahoval. Dále závěr obsahuje doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo 
odejmutí osobního příplatku nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši 
a případně návrh, aby byl státní zaměstnanec považován za vynikajícího, všeobecně 
uznávaného odborníka.  

 
Návrh, aby byl státní zaměstnanec považován za vynikajícího, všeobecně uznávaného 

odborníka v dosavadní úpravě obsažen nebyl a je doplněn pro účely zvýšení transparentnosti 
procesu přiznávání osobního příplatku vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkům 
ve smyslu ustanovení § 131 odst. 2 zákoníku práce. 

 
Výsledek služebního hodnocení se, podobně jako dosud, vypočítá pomocí vzorce 

uvedeného v příloze č. 2, na jehož základě lze přímo určit závěr služebního hodnocení. 
Vzhledem k tomu, že se v navrhované úpravě upouští od dosavadního rozdělení státních 
zaměstnanců do dvou kategorií podle zařazení do platových tříd, je vzorec společný 
pro všechny státní zaměstnance: 
 
V = 0,2 x A + 0,2 x B + 0,6 x C, 
 
kde  
 
V je výsledek služebního hodnocení státního zaměstnance, 
A je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast Znalosti, 
B je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast 
Dovednosti, 
C je počet bodů získaných podle klasifikace stanovené v § 3 za hodnocenou oblast Výkon 
státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými 
individuálními cíli. 
Desetinná čísla (násobky) vyjadřují podíly hodnocených oblastí tak, jak jsou stanoveny v § 2.  

 
Návrh nařízení reflektuje § 155 odst. 3 zákona o státní službě, ve znění návrhu novely 

zákona o státní službě, která je projednávána jako sněmovní tisk 132, ve kterém se zavádí 
pětistupňová škála možných výsledků služebního hodnocení. Mezi vynikající a dobré 
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výsledky se vkládá stupeň velmi dobrých výsledků, nově tedy bude střed hodnotící škály – 
dosahování dobrých výsledků – představovat i požadovaný standard úrovně plnění 
jednotlivých hodnocených oblastí. 

 
Dosavadní úprava stanovovala podmínky při dosažení vynikajících a dobrých 

výsledků tak, že kromě daného bodového rozpětí nesměl být státní zaměstnanec 
v hodnocených oblastech Znalosti a dovednosti a Výkon státní služby z hlediska správnosti, 
rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli klasifikován 0 body, 
jinak mohl dosáhnout nejvýše dostačujících výsledků. V navrhované úpravě byla tato 
podmínka vypuštěna a dosažení příslušného výsledku služebního hodnocení je určeno toliko 
bodovým rozpětím. Dochází tak ke zjednodušení procesu určování závěru služebního 
hodnocení. Dosavadní stanovení uvedených podmínek nemělo dle poznatků z praxe žádný 
význam, neboť hodnocení všech hodnocených oblastí je vzájemně provázáno a jen stěží si lze 
představit situaci, kdy by státní zaměstnanec dosahující vynikajících či dobrých výsledků byl 
zároveň hodnocen v některé z oblastí nejvýznamnějších pro služební hodnocení jako 
nedostatečný.   

 
K § 6 

 
V ustanovení je upravena vazba osobního příplatku na výsledky služebního 

hodnocení. Navázání osobního příplatku na proces služebního hodnocení snižuje riziko 
zneužití osobního příplatku ze strany představených či služebních orgánů a omezuje i další 
faktory, které mohou mít na osobní příplatky nežádoucí vliv (snižuje tedy riziko 
diskriminačního jednání). Osobní příplatky, jakožto složka platu státního zaměstnance, 
mohou být nadále v určité míře ovlivněny objemem finančních prostředků vyhrazených 
na platy státních zaměstnanců. 

 
Jsou stanoveny maximální procentní hranice pro výši osobního příplatku s ohledem 

na dosahované výsledky služebního hodnocení. Maximální výše vycházejí z § 131 odst. 1 
zákoníku práce, kdy pro všechny zaměstnance (s výjimkou vynikajících, všeobecně 
uznávaných odborníků) je stanovena maximální hranice osobního příplatku 50 % platového 
tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, 
na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. S ohledem na diferenciaci výsledků 
služebního hodnocení byly procentní hranice rozvrženy tak, aby byly v souladu s maximální 
výší stanovenou v zákoníku práce. Nově je doplněna maximální procentní hranice pro výši 
osobního příplatku při dosažení velmi dobrých výsledků 40 % platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní 
zaměstnanec vykonává státní službu. 

 
Pro vynikající, všeobecně uznávané odborníky vykonávající státní službu 

na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahující ve státní službě 
vynikajících výsledků a v hodnocené oblasti znalosti [podle § 2 písm. a) nařízení vlády] 
nejvyšší možné klasifikace 4 body platí rovněž maximální výše stanovená v § 131 odst. 2 
zákoníku práce, tedy 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do 
které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. Tato 
skutečnost je vyjádřena v odstavci 2.  

 
Pokud státní zaměstnanec dosáhne horších výsledků oproti předchozímu služebnímu 

hodnocení, vyplývá z ustanovení nutnost osobní příplatek odpovídajícím způsobem snížit 
na nebo pod maximální procentní hranici v něm stanovenou. V případě, že státní zaměstnanec 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB4ZDSA5T)



10 
 

dosáhne nevyhovujících výsledků, vyplývá z ustanovení nutnost osobní příplatek nepřiznat, 
resp. odejmout.  

 
O přiznání osobního příplatku, jeho zvýšení, snížení nebo jeho odejmutí vydává 

služební orgán rozhodnutí ve správním řízení, neboť jde o rozhodování o odměňování státních 
zaměstnanců, na které se podle ustanovení § 159 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě 
vztahují ustanovení o řízení ve věcech státní služby. Toto rozhodnutí je s ohledem na § 71 
správního řádu třeba vydat bezodkladně, případně ve lhůtách v něm stanovených, neboť 
správní řád se v tomto případě použije subsidiárně. 
 
K § 7 

 
Toto ustanovení je v zásadě obsahově shodné s § 8 nařízení vlády č. 134/2015 Sb. 

Státnímu zaměstnanci, kterému vznikl služební poměr podle přechodných ustanovení zákona 
o státní službě a kterému byl do prvního služebního hodnocení přiznán osobní příplatek 
ve výši, která přesahuje přípustnou výši stanovenou v nařízení vlády, lze na základě výsledku 
prvního služebního hodnocení přiznat na období do druhého služebního hodnocení osobní 
příplatek v dosavadní výši, dosáhl-li státní zaměstnanec velmi dobrých výsledků a výše 
přiznaného osobního příplatku přesahuje 40 %, avšak nepřesahuje 50 % platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém 
státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo dobrých výsledků a výše přiznaného 
osobního příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje 40 % platového tarifu nejvyššího 
platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní 
zaměstnanec vykonává státní službu, nebo dostačujících výsledků a výše přiznaného osobního 
příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesahuje 30 % platového tarifu nejvyššího platového 
stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec 
vykonává státní službu. Přesahuje-li přiznaná výše osobního příplatku před prvním služebním 
hodnocením maximální výši uvedenou v odstavci 1, osobní příplatek se na období mezi 
prvním a druhým služebním hodnocením odpovídajícím způsobem sníží. 

 
Jedná se o regulaci, která byla již z větší části konzumována, nicméně existuje určité 

(byť nepatrné) množství státních zaměstnanců, kteří ještě nebyli z různých důvodů hodnoceni. 
 
K § 8 
 

Navrhované přechodné ustanovení stanoví, že služební hodnocení za rok 2018 se 
provede podle dosavadní právní úpravy. Zásadní změny v systému služebního hodnocení je 
nemožné reálně aplikovat již dnem nabytí účinnosti novely zákona o státní službě, 
tj. k 1. 1. 2019, neboť ve služebních úřadech bude muset nejprve dojít k úpravě software 
využívaného pro provádění služebního hodnocení a především k proškolení hodnotitelů.   
 
K části druhé – Změna nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o platových poměrech státních 
zaměstnanců 
 
K § 9 
 
K bodu 1 

Navrhovaná právní úprava reaguje na změnu ve způsobu provádění služebního 
hodnocení, která umožňuje stanovit rozdílně délku hodnoceného období pro pravidelné 
služební hodnocení všech státních zaměstnanců. Navrhovaná úprava zákona o státní službě 
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nově zakotvuje možnost provádět pravidelné služební hodnocení podle vůle služebního 
orgánu v intervalu 1, 2 nebo 3 let a navíc tyto intervaly v průběhu doby měnit, je tedy třeba 
(pro zachování rovného přístupu v odměňování) umožnit, aby byl dosavadní postup aplikován 
i po této změně zákonné úpravy. Navrhuje se proto, aby pro účely posouzení a prokázání 
dlouhodobě dosahovaných vynikajících výsledků ve státní službě mohla být použita nejen 
pravidelná hodnocení, ale i hodnocení z podnětu státního zaměstnance nebo podle potřeb 
služebního úřadu. Tím bude možné zachovat nejnižší časový úsek vyplývající z dvou po sobě 
jdoucích pravidelných hodnocení (tedy 1 rok podle dosavadní úpravy a nejnižší stanovenou 
v nové úpravě) i v případě, že bude ve služebním úřadě probíhat pravidelné služební 
hodnocení ve dvou nebo tříletých intervalech nebo se v průběhu doby tento interval bude 
měnit. Jako první služební hodnocení bude moci být použito první služební hodnocení nového 
státního zaměstnance (podle § 155 odst. 6 zákona o státní službě, ve znění právě projednávané 
novely zákona), jelikož u tohoto hodnocení stanoví zákon jednotný postup pro všechny 
služební úřady. Současně se mění nejvyšší možný součet bodů za všechny hodnocené oblasti 
z 6,1 na 4 tak, aby byl v souladu s novým způsobem výpočtu výsledku služebního hodnocení 
státního zaměstnance. 

 
K bodu 2 
 

Pro možnost opakování stanoveného mimořádného postupu v zápočtu let praxe je 
nutné stanovit časový interval jednotně v dostatečné délce tak, aby nebyl popřen princip 
narůstající odbornosti s přibývající délkou faktického výkonu státní služby (nabývání znalostí 
a dovedností). S ohledem na možnost stanovení různého intervalu pro provádění pravidelného 
služebního hodnocení je tedy nutné upravit nejkratší dobu, která uplyne od předchozí aplikace 
institutu mimořádného započtení praxe, tedy dobu, ve které opětovně dosáhne státní 
zaměstnanec ve dvou po sobě jdoucích služebních hodnocení maximálního počtu bodů, 
tj. bude ve všech hodnocených oblastech hodnocen nejlépe.  
 
K § 10 (přechodná ustanovení) 
 

Navrhovaná úprava má umožnit plynulý přechod na novou právní úpravu tak, aby 
nedošlo k poškození státních zaměstnanců, u kterých již byl institut mimořádného započtení 
praxe uplatněn podle dosavadní právní úpravy, nebo kteří již byli hodnocení při posledním 
služebním hodnocení (za rok 2018) nejvyšším počtem bodů ve všech hodnocených oblastech. 
Protože nově navrhovaná úprava rovněž zachovává rovný přístup, je na místě, aby bylo 
umožněno plynule navázat na úpravu dosavadní. 

 
K části třetí – Zrušení nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních 
zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního 
zaměstnance 
 
K § 11 
 

Zrušuje se nařízení vlády č. 134/2015 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení 
státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního 
zaměstnance. Toto nařízení vlády bude plně nahrazeno předkládaným nařízením vlády. 
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K části čtvrté – Účinnost 
 
K § 12 

 
Účinnost k 1. lednu 2019 se navrhuje tak, aby byla shodná s účinností připravované 

novely zákona o státní službě, jež je aktuálně projednávána v Poslanecké sněmovně 
(sněmovní tisk č. 132). 
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