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188

VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2015

o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2
zákona č. 158/2013 Sb., o Květnovém povstání čes-
kého lidu:

§ 1

Vzor pamětního odznaku

(1) Vzor pamětního odznaku účastníka Květ-
nového povstání českého lidu (dále jen „pamětní od-
znak“) je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Pamětní odznak je připínací odznak tvaru
nepravidelného čtyřúhelníku s profilem raženým
z tombakového plechu Ms 63, jehož povrchová
úprava je provedena stíraným oxidem mosazi s vy-
barvenou státní vlajkou.

(3) Šířka pamětního odznaku je 26 mm u jeho
základny a 38 mm v nejširším bodě směrem od zá-
kladny pamětního odznaku se rozevírajících bočních
hran, výška je 30 mm v nejvyšším bodě jeho horní
hrany a tloušťka je 2,5 mm s přípustnou odchylkou
pro zpracování tombakového plechu vylisováním
0,5 mm.

(4) Dominantním prvkem lícní strany pamět-
ního odznaku je plně barevná státní vlajka České
republiky, tvořící drapérii, která je položena přes
snítku s rozvíjejícím se květenstvím a dvěma listy
šeříku obecného (dále jen „šeřík“). Květenství šeříku
je orientováno souběžně s pravou hranou pamětního
odznaku směrem vzhůru, oba listy pak směřují
k dolní hraně pamětního odznaku. Přes pravý okraj
vlajky a květenství šeříku je položen středoevropský
gotický meč, jehož hrot vystupuje 4,5 mm nad horní,
zaoblenou hranu pamětního odznaku. Záštita meče
překrývá dolní část květenství šeříku a částečně vstu-
puje přes modré a červené pole státní vlajky.

(5) Středoevropský meč má celkovou délku
30 mm. Meč je tvořen čepelí o délce 21,5 mm a jílcem
o délce 8,5 mm. Jílec je tvořen rukojetí o délce 5 mm,
na niž navazuje záštita o výšce 1 mm, a hlavicí o prů-
měru 2,5 mm.

(6) Z pravého dolního rohu pamětního od-

znaku do jeho plochy je naznačena symbolická vo-
zovka z lomového kamene, která přechází do naru-
šené, vytrhané plochy vytvářející barikádu. Nad
státní vlajkou je umístěn v oblouku horní hrany pa-
mětního odznaku leštěný pozitivně vystouplý nápis
„KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU“.
Písmo nápisu vychází z fontu „Trajan Bold“, má
výšku 4 mm a je změněno na křivkový objekt o výš-
ce 1,5 mm.

(7) Jednotlivé prvky pamětního odznaku jsou
samostatnými symboly bez vzájemného vztahu ke
své skutečné velikosti.

(8) Rubová strana pamětního odznaku je plo-
chá, bez ražby, a jsou na ní umístěny dva připínací
jehlové uzávěry k uchycení pamětního odznaku na
oděv. Mezi těmito uzávěry je umístěn rámeček pro
rytí nebo ražbu čísla, pod kterým bude účastníku
Květnového povstání českého lidu vydán.

§ 2

Pravidla nošení pamětního odznaku

(1) Pamětní odznak je oprávněn nosit výlučně
účastník Květnového povstání českého lidu, jemuž
byl vydán.

(2) Pamětní odznak nosí účastník Květnového
povstání českého lidu na klopě levé horní kapsy saka,
bundy, blůzy nebo pláště vojenského nebo služeb-
ního stejnokroje, pokud je oprávněn vojenský nebo
služební stejnokroj nosit. V ostatních případech nosí
účastník Květnového povstání českého lidu pamětní
odznak na levé klopě civilního saka, bundy nebo
pláště anebo na levé straně límce civilního oděvu,
popřípadě na levé hrudní části jiného civilního
oděvu.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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Vzor pamětního odznaku
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VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2015

o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 5
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 332/2014 Sb.:

§ 1

Hodnotitel

(1) Služební hodnocení zpracuje hodnotitel,
kterým je přímý nadřízený vojáka, v jehož podříze-
nosti je hodnocený voják nepřetržitě nejméně 3 mě-
síce.

(2) Není-li hodnotitele podle odstavce 1, je
hodnotitelem nejbližší další nadřízený hodnoceného
vojáka.

(3) U hodnotitele přímo podřízeného minis-
trovi obrany se doba nejméně 3 měsíců jeho nadří-
zenosti hodnocenému vojákovi nevyžaduje.

§ 2

Zpracování služebního hodnocení

(1) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení vo-
jáka písemně na formuláři, jehož vzor je uveden
v příloze k této vyhlášce, formou bodového hodno-
cení kritérií stanovených v jeho jednotlivých částech,
a slovního hodnocení dalších skutečností o vojákovi
a o jeho výkonu služby uvedených ve formuláři, a to
za kalendářní rok (dále jen „hodnocené období“)
v termínu od 1. prosince do 28. února následujícího
kalendářního roku (dále jen „hodnotící období“).

(2) Hodnotitel zpracuje služební hodnocení
mimo hodnotící období vždy

a) do 3 měsíců od ukončení hodnotícího procesu,
v němž byl voják hodnocen jako nevyhovující,

b) před přeložením vojáka, pokud v novém slu-
žebním zařazení bude v kalendářním roce vy-
konávat službu před hodnotícím obdobím po
dobu kratší než 3 měsíce,

c) před odvelením vojáka, pokud bude doba od-
velení zasahovat do hodnotícího období, nebo

d) po skončení dočasné neschopnosti vojáka ke

službě pro nemoc nebo úraz, pokud z tohoto
důvodu voják v hodnotícím období nekonal
službu.

(3) Hodnotitel nezpracuje služební hodnocení
vojáka, který

a) v hodnoceném období konal službu po dobu
kratší než 6 měsíců,

b) vykonával službu ve svém služebním zařazení
po dobu kratší než 3 měsíce, nebo

c) byl naposledy služebně hodnocen v posledních
3 měsících před začátkem hodnotícího obdo-
bí, s výjimkou hodnocení podle odstavce 2
písm. a).

§ 3

Podklady pro služební hodnocení

(1) Podklady pro služební hodnocení jsou

a) hodnocení výsledků výcviku a splnění jiných
úkolů jednotky, v níž je voják služebně zařazen,
pokud se jich voják účastnil nebo se na nich
osobně podílel,

b) hodnocení výsledků vojáka v rámci jeho pří-
pravy nebo při plnění zvláštních úkolů za hod-
nocené období, zejména hodnocení na závěr zá-
kladní přípravy, hodnocení plnění služebních
úkolů v zahraniční operaci nebo hodnocení na
závěr kariérových anebo odborných kurzů a

c) písemné ověření znalostí právních a vnitřních
předpisů a znalostí vojensko-odborných témat,
které souvisejí s výkonem služby hodnoceného
vojáka.

(2) Hodnotitel je oprávněn si pro účely služeb-
ního hodnocení u hodnoceného vojáka písemně ově-
řit znalosti právních a vnitřních předpisů a znalosti
vojensko-odborných témat, které souvisejí s výko-
nem jeho služby. Okruhy a odborná témata, jejichž
znalost bude hodnotitel ověřovat, je povinen zveřej-
nit písemně nejméně 10 dnů před provedením ově-
ření, a to způsobem obvyklým pro zveřejňování in-
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formací u jednotky, ve které je hodnocený voják za-
řazen.

(3) S podklady pro služební hodnocení hodno-
titel seznámí vojáka ústně při vyhodnocení jednotli-
vých úkolů. V případech, kdy se jedná o negativní
hodnocení plnění úkolů, seznámí hodnotitel vojáka
s vyhodnocením jednotlivých úkolů písemně.

§ 4

Bodové hodnocení vojáka

Voják je podle výše celkového bodového ohod-
nocení hodnocen

a) jako výtečný, pokud dosáhl bodového hodno-
cení v rozpětí 86 až 100 bodů,

b) jako velmi dobrý, pokud dosáhl bodového hod-
nocení v rozpětí 64 až 85 bodů, nebo pokud
dosáhl vyššího počtu bodů, ale v některé části
hodnocení obdržel méně než 3 body,

c) jako dobrý, pokud dosáhl bodového hodnocení
v rozpětí 46 až 63 bodů, nebo pokud dosáhl
vyššího počtu bodů, ale v některé části hodno-
cení obdržel méně než 1 bod,

d) jako vyhovující, pokud dosáhl bodového hod-
nocení v rozpětí 30 až 45 bodů, nebo

e) jako nevyhovující, pokud dosáhl bodového
hodnocení v rozpětí 0 až 29 bodů; takový voják
je nezpůsobilý pro další výkon služby.

§ 5

Postup v případě rozdílu ve služebním hodnocení

(1) V případě, že rozdíl výše celkového bodo-
vého ohodnocení je oproti předchozímu služebnímu
hodnocení více než 30 bodů, předloží hodnotitel slu-
žební hodnocení před tím, než s ním hodnoceného
vojáka seznámí, k posouzení svému přímému nad-
řízenému.

(2) Pokud přímý nadřízený hodnotitele s výší
celkového bodového ohodnocení podle odstavce 1
nesouhlasí a s hodnotitelem nedojde ke shodě na
jeho úpravě, zpracuje nové služební hodnocení sám
způsobem stanoveným touto vyhláškou.

§ 6

Hodnotící pohovor

Se služebním hodnocením hodnotitel seznámí
hodnoceného vojáka bez zbytečného odkladu po

jeho vypracování při hodnotícím pohovoru. Pokud
ze závěrů pohovoru vyplyne potřeba úpravy služeb-
ního hodnocení, hodnotitel ji na místě provede.

§ 7

Námitky proti služebnímu hodnocení

(1) Námitky proti služebnímu hodnocení po-
dává hodnocený voják přímému nadřízenému hod-
notitele prostřednictvím hodnotitele.

(2) Hodnotitel k námitkám přiloží své vyjád-
ření a písemné podklady podle § 3 odst. 1 a předá
je do 3 pracovních dnů od jejich obdržení k posou-
zení svému přímému nadřízenému.

(3) Pokud přímý nadřízený hodnotitele shledá
námitky důvodnými, služební hodnocení na jejich
základě upraví. S upraveným služebním hodnocením
hodnotitel hodnoceného vojáka seznámí způsobem
podle § 6 obdobně.

(4) Námitky vojáka lze zamítnout pouze pí-
semně s odůvodněním vycházejícím z podkladů
pro služební hodnocení o plnění jeho služebních
úkolů v hodnoceném období.

§ 8

Nové služební hodnocení

(1) Pokud služební orgán příslušný ke stano-
vení služebního platu vojáka nařídí nové služební
hodnocení, přímý nadřízený hodnotitele jej zpracuje
do 10 dnů ode dne, kdy bylo zpracování nového
služebního hodnocení nařízeno.

(2) V případě podání námitek proti novému
služebnímu hodnocení se při jejich řešení postupuje
podle § 7 obdobně.

§ 9

Ukončení hodnotícího procesu

(1) Hodnotící proces končí marným uplynutím
lhůty pro podání námitek.

(2) V případě podání námitek proti služebnímu
hodnocení končí hodnotící proces seznámením vo-
jáka s výsledkem posouzení námitek.

(3) Po ukončení hodnotícího procesu se slu-
žební hodnocení zakládá do osobního spisu vojáka.
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§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 414/2009 Sb., o postupu při služeb-
ním hodnocení vojáků, se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MgA. Stropnický v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 189/2015 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. července 2015

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období květen – červen 2015 tyto
kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřený dne 7. 5. 2015

mezi smluvními stranami

Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství

a

Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice.

2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, na roky 2013 – 2016,

uzavřený dne 12. 2. 2015 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem Stavba ČR,

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství

a autoopravárenství Čech a Moravy

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 30. 1. 2015

mezi smluvními stranami

Asociací leteckých výrobců

a

Odborovým svazem KOVO.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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