USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. listopadu 2016 č. 993
o stanovení hodnotících kritérií vystihujících potřeby služebních míst
některých vedoucích služebních úřadů, které nemají nadřízený služební úřad
Vláda
I.

pověřuje náměstka ministra vnitra pro státní službu, aby v souladu s § 156 odst. 2
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a § 1 nařízení vlády č. 134/2015 Sb.,
o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku
služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance (dále jen „nařízení
vlády“) posuzoval předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a předsedy
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého báňského úřadu, Úřadu
průmyslového vlastnictví a Správy státních hmotných rezerv při provádění služebního
hodnocení v hodnocené podoblasti Dovednosti v oblasti I. Znalosti a dovednosti a
v hodnocené oblasti II. Výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti
a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli na základě dále uvedených
hodnotících kritérií;

II. určuje podle § 1 nařízení vlády ze Seznamu hodnotících kritérií pro hodnocené oblasti
uvedeného v příloze č. 1 nařízení vlády hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebních
míst předsedů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, Českého báňského úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví a Správy
státních hmotných rezerv, a to
1. pro hodnocenou podoblast Dovednosti v oblasti I. Znalosti a dovednosti hodnotící kritéria
1.1. Ústní a písemný projev,
1.2. Komunikace při jednání,
1.3. Schopnost jednat,
2.1. Schopnost udržovat konstruktivní mezilidské vztahy,
2.2. Schopnost týmové spolupráce,
3.1. Otevřenost novým přístupům,
3.3. Tvůrčí schopnosti,
3.4. Strategické myšlení,
3.5. Rozhodnost, schopnost a ochota nést odpovědnost,
4. Sebereflexe a sebeřízení,
5. Přesnost, pečlivost a smysl pro detail,
7. Zvládání obtížných situací a řešení konfliktů,

8.1. Schopnost vést a organizovat a
8.2. Schopnost povzbudit, ocenit a objektivně a spravedlivě hodnotit,
2. pro hodnocenou oblast II. Výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti
a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli hodnotící kritéria
1.1. Plánování výkonu státní služby,
1.2. Provádění úkolů,
1.3. Organizování výkonu státní služby a zajištění kvality plněných úkolů,
2.1. Analýza problémů a
2.2. Výběr řešení;
III. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1079, o stanovení hodnotících
kritérií vystihujících potřeby služebních míst některých vedoucích služebních úřadů, které
nemají nadřízený služební úřad.
Provede:
náměstek ministra vnitra
pro státní službu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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