
 VI. 
 

VYHODNOCENÍ MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ  
 

k návrhu 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 
 

 
Návrh nařízení vlády byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 27. září 2018 s termínem pro zaslání připomínek do 19. října 
2018.  
 
Celkem byly k návrhu nařízení uplatněny 4 zásadní připomínky, a to 2 připomínkovými místy. 
 
Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 
Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí, Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace 
odborových svazů, Český báňský úřad, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Národní bezpečnostní úřad, Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost, Odbor kompatibility úřadu vlády České republiky, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad 
pro jadernou bezpečnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, 
Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad vlády České republiky 
 
Připomínky nezaslaly: Český úřad zeměměřičský a katastrální, Energetický regulační úřad, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad 
ministra pověřeného řízením Legislativní rady vlády, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Ústav pro studium totalitních režimů  
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Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 
 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

 
Připomínkové 
místo 

Připomínka  

1. Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 
 

 

1.1 
K § 8: Podle tohoto ustanovení se služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 
2018 provede podle nařízení vlády č. 134/2015 Sb. Účinnost návrhu nařízení 
vlády je stanovena k 1. 1. 2019. Účinnost návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a další související 
zákony (dále jen "novela zákona o státní službě") je stanovena také k 1.1.2019. 
Jsme si vědomi skutečnosti, že paní poslankyně Kateřina Valachová předložila 
jako pozměňovací návrh přechodných ustanovení, kterým problém určení právní 
úpravy, podle níž bude postupováno při tzv. výročním služebním hodnocení za 
rok 2018 řeší na úrovni zákona. Domníváme se, že pokud bude novela zákona 
o státní službě přijata bez tohoto pozměňovacího návrhu s účinností ke dni 
1. 1. 2019, bude postup podle tohoto ustanovení v rozporu s § 155 odst. 2 a 3 
novely zákona o státní službě. Pokud bude součástí novely zákona o státní službě 
předmětný pozměňovací návrh, je problém řešen na úrovni zákona a právní 
úprava v návrhu nařízení vlády nemůže zahrnovat jen část právní úpravy 
obsažené v zákoně. Doporučujeme v tomto případě doplnit nejméně postup podle 
§ 155 odst. 9 tak, jak je upraven v předmětném pozměňovacím návrhu, případně 
podle přijatého znění novely zákona o státní službě. Pokud nebude novela zákona 
o státní službě účinná ke dni 1. 1. 2019, je nutné postupovat podle nařízení vlády 
č. 134/2015 Sb. Účinnost předmětného návrhu nařízení vlády by měla v souladu 
s Čl. 78 Ústavy České republiky kopírovat účinnost zákona.  Ze systematického 
hlediska se jedná o přechodné ustanovení a jako takové by mělo být systematicky 
zařazeno mezi přechodná ustanovení a také by tak mělo být označeno.    
 

Vysvětleno, akceptováno jinak. 
 
 
Ministerstvo vnitra sleduje legislativní 
proces novely zákona č. 234/2014 Sb., 
o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, a je připraveno návrh nařízení 
vlády v případě jakékoliv změny v jeho 
průběhu upravit.  
 
Dne 26. října 2018 byl přijat pozměňovací 
návrh poslankyně Valachové obsahující 
přechodné ustanovení, které upravuje 
provedení služebního hodnocení za rok 
2018. Ustanovení § 8, se kterým se 
původně počítalo, je tak nadbytečné 
a bude z návrhu vypuštěno. 
 
 

 1.2 
K § 12: Podle tohoto ustanovení tento návrh nařízení vlády nabude účinnosti 
ke dni 1.1. 2019. Předpokládaná účinnost novely zákona o státní službě, k jejímuž 
provedení tento návrh slouží je také k 1.1. 2019. Nicméně pokud nenabude zákon 

Vysvětleno. 
Podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona 
č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů 
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o státní službě účinnosti ke dni 1. 1. 2019, domníváme se, že nemůže nabýt 
účinnosti ani předmětný návrh nařízení vlády. Datum nabytí účinnosti 
předmětného návrhu nařízení vlády by mělo být shodné se dnem nabytí účinnosti 
novely zákona o státní službě. 

a mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, může být nařízení 
vlády vyhlášeno nejdříve současně 
s vyhlášením zákona, k jehož provedení je 
vydáno, a může nabýt účinnosti nejdříve 
současně s nabytím účinnosti tohoto 
zákona. V případě pozdější účinnosti 
novely zákona č. 234/2014 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, bude adekvátně 
upravena i účinnost předmětného nařízení. 

2. Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

 
 

2.1 
K materiálu, § 10, přechodná ustanovení, bod 1.: V ustanovení je použita dikce 
„…se jako první nebo druhé služební hodnocení použije služební hodnocení za 
rok 2018“. Dle našeho názoru by tedy toto přechodné ustanovení mohlo být 
chápáno tak, že pro postup podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti předkládaného nařízení, se musí jako 
první nebo druhé služební hodnocení použít vždy služební hodnocení za rok 2018. 
Není však zřejmé, zda toto bylo záměrem předkladatele. Doporučujeme zvážit, 
případně blíže vysvětlit v Odůvodnění. 
 

Akceptováno. 
Nařízení vlády bude v uvedeném smyslu 
upraveno.  
 

 2.2 
K Odůvodnění, Obecná část, bod 3, odst. 2: Vyjádření „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 státní zaměstnanec dosahující ve 
státní službě lepších výsledků bude mít nižší osobní příplatek, než státní 
zaměstnanec dosahující horších výsledků“ považujeme za příliš kategorické. 
MŠMT respektuje a podporuje právo na spravedlivou odměnu, resp. stejnou 
odměnu za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty v souladu s čl. 28 Listiny 
základních práv a svobod. Domníváme se však, že není možné dostát dikce tohoto 
odstavce, a to zejména z důvodu odlišných agend vykonávaných napříč služebním 
úřadem na jednotlivých pozicích, jejich rozdílné náročnosti a posléze i 
zodpovědnosti za provedené úkoly. Podle našeho názoru prostá paušalizace by 

Akceptováno jinak. 
 Text odůvodnění bude upraven, předmětná 
věta bude znít takto: „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.“ 
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naopak spravedlivé odměně za práci odporovala. 

Požadujeme zmírnění direktivního navázání výsledku služebního hodnocení na 
osobní příplatek státního zaměstnance. 
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