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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015

o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců
a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“):

§ 1

Hodnotící kritéria

Státní zaměstnanec se v jednotlivých hodnoce-
ných oblastech podle § 155 odst. 3 zákona (dále jen
„hodnocená oblast“) posuzuje na základě hodnotí-
cích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení. Služební orgán služebním před-
pisem stanoví předem ze seznamu ta kritéria, která
vystihují potřeby služebního místa.

§ 2

Podíly hodnocených oblastí
na výsledku služebního hodnocení

(1) Hodnocená oblast se na výsledku služeb-
ního hodnocení státního zaměstnance, který vyko-
nává státní službu na služebním místě zařazeném
do 5. až 10. platové třídy, podílí

a) 15 % v případě znalostí a dovedností,

b) 70 % v případě výkonu státní služby z hlediska
správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu
se stanovenými individuálními cíli,

c) 10 % v případě dodržování služební kázně,

d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.

(2) Hodnocená oblast se na výsledku služeb-
ního hodnocení státního zaměstnance, který vyko-
nává státní službu na služebním místě zařazeném
do 11. až 16. platové třídy, podílí

a) 25 % v případě znalostí a dovedností,

b) 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska
správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu
se stanovenými individuálními cíli,

c) 10 % v případě dodržování služební kázně,

d) 5 % v případě výsledků vzdělávání.

§ 3

Klasifikace plnění hodnocených oblastí

(1) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. a)
a b) a § 2 odst. 2 písm. a) a b) se klasifikuje

a) 7 body, je-li plněna vysoko nad rámec nároků
na ni kladených,

b) 5 body, je-li plněna nad rámec nároků na ni
kladených,

c) 3 body, je-li plněna v rámci nároků na ni klade-
ných,

d) 1 bodem, je-li plněna v rámci nároků na ni kla-
dených s občasnými výhradami, nebo

e) 0 body, je-li plněna nedostatečně.

(2) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. c)
a d) a § 2 odst. 2 písm. c) a d) se klasifikuje

a) 1 bodem, je-li plněna, nebo

b) 0 body, je-li plněna nedostatečně.

(3) Rámcem nároků podle odstavce 1 se rozumí
průměrná úroveň plnění hodnotících kritérií, která je
vyžadována na služebním místě.

(4) Při výběru více kritérií pro hodnocenou
oblast podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) a § 2 odst. 2
písm. a) a b) se hodnocená oblast klasifikuje sou-
hrnně za všechna vybraná kritéria způsobem stano-
veným v odstavci 1.

(5) Hodnocená oblast podle § 2 odst. 1 písm. d)
a § 2 odst. 2 písm. d) se klasifikuje 1 bodem, jestliže
v průběhu hodnoceného období nebylo vzdělávání
požadováno.

(6) Státnímu zaměstnanci se při prvním služeb-
ním hodnocení za hodnocenou oblast podle § 2
odst. 1 písm. d) a § 2 odst. 2 písm. d) přidělí 1 bod.

Závěr služebního hodnocení

§ 4

Závěr služebního hodnocení se určí způsobem
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stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení, vyjádří
se slovně a obsahuje doporučení na přiznání, zvý-
šení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku stát-
nímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního pří-
platku v nezměněné výši.

§ 5

(1) Státní zaměstnanec, který vykonává stát-
ní službu na služebním místě zařazeném do 5. až
10. platové třídy, dosahoval ve státní službě

a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí ale-
spoň 4,7 bodu a v žádné z hodnocených oblastí
podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) nebyl klasifiko-
ván 0 body,

b) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu po-
dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň
3 body a nejvýše 4,69 bodu a v žádné z hodno-
cených oblastí podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)
nebyl klasifikován 0 body,

c) dostačujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 0,9 bodu a nejvýše 2,99 bodu nebo činí
více než 2,99 bodu, ale státní zaměstnanec byl
alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2
odst. 1 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo

d) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
méně než 0,9 bodu.

(2) Státní zaměstnanec, který vykonává státní
službu na služebním místě zařazeném do 11. až
16. platové třídy, dosahoval ve státní službě

a) vynikajících výsledků, pokud výsledek výpočtu
podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 4,6 bodu a v žádné z hodnocených ob-
lastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) nebyl klasi-
fikován 0 body,

b) dobrých výsledků, pokud výsledek výpočtu po-
dle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí alespoň
3,2 bodu a nejvýše 4,59 bodu a v žádné z hod-
nocených oblastí podle § 2 odst. 2 písm. a) a b)
nebyl klasifikován 0 body,

c) dostačujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
alespoň 0,9 bodu a nejvýše 3,19 bodu nebo činí
více než 3,19 bodu, ale státní zaměstnanec byl

alespoň v jedné z hodnocených oblastí podle § 2
odst. 2 písm. a) a b) klasifikován 0 body, nebo

d) nevyhovujících výsledků, pokud výsledek vý-
počtu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení činí
méně než 0,9 bodu.

§ 6

Výše osobního příplatku

(1) Pokud jde o státního zaměstnance, který
podle § 5 dosahoval

a) vynikajících výsledků, nesmí být osobní přípla-
tek vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího
platového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu,

b) dobrých výsledků, nesmí být osobní příplatek
vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího pla-
tového stupně v platové třídě, do které je za-
řazeno služební místo, na kterém státní zaměst-
nanec vykonává státní službu,

c) dostačujících výsledků, nesmí být osobní pří-
platek vyšší než 10 % platového tarifu nejvyš-
šího platového stupně v platové třídě, do které
je zařazeno služební místo, na kterém státní za-
městnanec vykonává státní službu, nebo

d) nevyhovujících výsledků, nelze osobní přípla-
tek přiznat; takovému státnímu zaměstnanci se
přiznaný osobní příplatek odejme.

(2) Osobní příplatek až do výše 100 % plato-
vého tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém
státní zaměstnanec vykonává státní službu, lze při-
znat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, vše-
obecně uznávaným odborníkem, vykonává státní
službu na služebním místě zařazeném do 10. až
16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynika-
jících výsledků a výsledek výpočtu podle přílohy č. 2
k tomuto nařízení u něj činí alespoň 5,6 bodu.

Společná a přechodná ustanovení

§ 7

Služební hodnocení se provede u těch státních
zaměstnanců, kteří v uplynulém kalendářním roce
vykonávali státní službu po dobu delší než 6 měsíců,
nejde-li o případ uvedený v § 155 odst. 2 větě třetí
zákona.
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§ 8

(1) Státnímu zaměstnanci, kterému vznikl slu-
žební poměr podle § 185 až 188, § 190 až 192 nebo
§ 194 zákona a kterému byl do prvního služebního
hodnocení přiznán osobní příplatek ve výši, která
přesahuje přípustnou výši stanovenou v § 6 odst. 1
písm. a) a b), lze na základě výsledku prvního slu-
žebního hodnocení přiznat na období do druhého
služebního hodnocení osobní příplatek v dosavadní
výši, dosáhl-li státní zaměstnanec

a) dobrých výsledků a výše přiznaného osobního
příplatku přesahuje 30 %, avšak nepřesahuje
50 % platového tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě, do které je zařazeno slu-
žební místo, na kterém státní zaměstnanec vy-
konává státní službu, nebo

b) dostačujících výsledků a výše přiznaného osob-
ního příplatku přesahuje 10 %, avšak nepřesa-
huje 30 % platového tarifu nejvyššího plato-
vého stupně v platové třídě, do které je zařazeno

služební místo, na kterém státní zaměstnanec
vykonává státní službu.

(2) Přesahuje-li přiznaná výše osobního pří-
platku před prvním služebním hodnocením maxi-
mální výši uvedenou v odstavci 1, osobní příplatek
se na období mezi prvním a druhým služebním hod-
nocením odpovídajícím způsobem sníží.

§ 9

Služební hodnocení za kalendářní rok 2015 se
provede u těch státních zaměstnanců, kteří v kalen-
dářním roce 2015 vykonávali státní službu po dobu
delší než 2 měsíce.

§ 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 134/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 134/2015 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015

o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Vláda nařizuje podle § 104 odst. 3 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě:

§ 1

Další překážky ve státní službě,
za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Další překážky ve státní službě, za které přísluší

státnímu zaměstnanci plat, jsou uvedeny v příloze
k tomuto nařízení.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 135/2015 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015

o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací
zvláštní části úřednické zkoušky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě:

§ 1

Rovnocennost zvláštní části zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti úředníka

územního samosprávného celku

Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způso-
bilosti úředníka územního samosprávného celku
k výkonu správní činnosti se považuje za rovnocen-
nou zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní
služby podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Rovnocennost jiných zkoušek
a odborných kvalifikací

(1) Zkouška podle jiného zákona se považuje

za rovnocennou zvláštní části úřednické zkoušky
pro obor státní služby podle přílohy č. 2 k tomuto
nařízení.

(2) Za rovnocennou zvláštní části úřednické
zkoušky se pro obor státní služby Daně, poplatky
a jiná obdobná peněžitá plnění, Audit, Lékařská po-
sudková služba, Bezpečnost práce, Pozemková
správa a krajinotvorba, Zeměměřictví a katastr ne-
movitostí a Průmyslové vlastnictví dále považuje
uznání odborné kvalifikace podle zákona upravují-
cího uznávání odborné kvalifikace.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 136/2015 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. června 2015

o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu
do služebního poměru na dobu určitou

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 234/2014
Sb., o státní službě:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje další případy, ve kterých
lze s ohledem na zvláštní povahu státní služby při-
jmout osobu do služebního poměru na dobu určitou.

§ 2

Osobu lze přijmout do služebního poměru na
dobu určitou,

a) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit splnění
časově omezeného úkolu služebního úřadu,

b) je-li třeba jejím prostřednictvím zajistit plnění
úkolů za státního zaměstnance, kterému byla
povolena kratší služební doba, nebo

c) bude-li tato osoba vyslána k výkonu zahraniční
služby.

§ 3

(1) Osobu lze přijmout do služebního poměru

podle § 2 písm. a) nejdéle na dobu 3 let; ode dne
vzniku prvního služebního poměru na dobu určitou
může být tato doba opakována nejvýše dvakrát. Za
opakování služebního poměru na dobu určitou se
považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od
skončení předchozího služebního poměru na dobu
určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu služeb-
nímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží.

(2) Osobu lze přijmout do služebního poměru
podle § 2 písm. b) na dobu povolení zkrácení stano-
vené služební doby.

(3) Osobu lze přijmout do služebního poměru
podle § 2 písm. c) nejdéle na dobu 5 let; tuto dobu je
možné s jejím souhlasem prodlužovat, nejdéle však
celkem o 5 let.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 28. května 2015

o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

Česká národní banka stanoví podle § 22
písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 3. července 2015 se vydává pamětní
zlatá mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení
mistra Jana Husa (dále jen „mince“).

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení s leštěným polem mince a mato-
vým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je
31,107 g, její průměr 34 mm a síla 2,45 mm. Při ražbě
mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení
je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru
0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %.
Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná,
hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je motiv kříže. V horní
části mince je kompozice heraldických zvířat z vel-

kého státního znaku – uprostřed je český lev, vpravo
od něj slezská orlice a vlevo od něj je moravská
orlice. Český lev je umístěn v horní části kříže.
Uvnitř kříže je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“

a označení nominální hodnoty mince se zkratkou
peněžní jednotky „10 000 Kč“. Vpravo a vlevo od
kříže je přepis jednoho z kázání mistra Jana Husa.
Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí
písmen „Č“ a „M“, je při spodním okraji mince.

(2) Na rubové straně mince je stylizované vy-
obrazení postavy mistra Jana Husa. Vlevo od po-
stavy je text „MISTR JAN HUS“ a vpravo letopočty
„1415 – 2015“. Vyobrazení postavy a texty dohro-
mady vytvářejí stylizovaný kříž. Vpravo od leto-
počtu „2015“ je iniciála autora výtvarného návrhu
mince Jakuba Oravy, která je tvořena písme-
nem „O“ v rámečku.

(3) Vyobrazení mince je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. čer-
vence 2015.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 138/2015 Sb.

Vyobrazení zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

(lícní a rubová strana)
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