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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 

JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Nařízení vlády musí v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

poskytnout nezbytnou právní oporu pro používání finančních prostředků státního rozpočtu na 

ocenění udělovaná ministerstvem. Bezprostředním účelem regulace proto není upravit 

samotná pravidla udělování ocenění, ale dostatečně identifikovat peněžní a věcná ocenění 

v právním předpisu, aby byla následně zřejmá oprávněnost čerpání prostředků státního 

rozpočtu na tato ocenění. 

 

Nezbytnost uvést ocenění v nařízení vlády, a tedy učinit jej součástí právní regulace, proto 

nevyplývá přímo z povahy ocenění samotných, ale ocenění je umožněno zákonem č. 

218/2000 Sb. Ministerstvo proto nahlíží na předkládané nařízení vlády jako na normu 

technického rázu, jejíž vydání předpokládá přímo zákon. Předkládané nařízení vlády proto už 

jen specifikuje ocenění, která již mají v činnosti ministerstva svoji tradici. Proto je také otázka 

nezbytnosti právní regulace ve smyslu čl. 2 odst. 1 Legislativních pravidel vlády již 

předpokládána zákonem. Zavedení, resp. zachování konkrétních druhů ocenění je projevem 

pozornosti ministerstva záslužným činům v resortu, a jelikož nařízení není způsobilé samo o 

sobě regulovat právní vztahy vně ministerstva, nebyla provedena analýza dopadů regulace 

(RIA). 

 

S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy, v souladu s čl. 76 odst. 

2 Legislativních pravidel vlády a bodem 5.7. Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) byla udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace u předmětného 

nařízení vlády. 
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B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ 

PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K 

JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení je v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 

o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), k jehož provedení se navrhuje. 

 

 Návrh nařízeni je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 49 odst. 6 zákona 

o rozpočtových pravidlech. Podle § 49 odst. 6 je nutné stanovit nařízením vlády druhy ocenění, 

podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují. Účelem nařízení však má být 

pouze vymezení právního základu pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu. 

Podmínky udělování ocenění se tudíž stanovují pouze v rozsahu nezbytném pro identifikaci 

ocenění (účel ocenění, označením okruhu příjemců ocenění a oceňovaných skutečností, 

periodicita udělování ocenění a hodnota ocenění).  

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ 

UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI PRÁVNÍMI 

ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE POKUD SE NA VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT 

PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH 

PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

 Právní předpisy Evropské unie a judikatura jejích soudních orgánů se na předmět 

navrhované právní úpravy nevztahují. 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 

JEHO ZMĚNY 

 V současnosti není udělování ocenění stanoveno v právní úpravě ČR. Z tohoto důvodu je 

třeba zakotvit nařízením vlády druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována a orgány, 

které je udělují.  

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ 
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SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A 

DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Vzhledem k tomu, že náklady na ocenění budou finančně kryty ze stávajícího rozpočtu 

ministerstva, které nepožaduje navýšení svého rozpočtu, bude dopad na státní rozpočet 

nulový. Celková výše finančních prostředků, která bude použita na ocenění v kalendářním 

roce, je předpokládána ve výši 50.000,- Kč (výroba medailí atd.). Jedná se však o horní limit, 

kterého nemusí být dosaženo. Ministerstvo předpokládá zařazení výdajů na ocenění na 

rozpočtovou položku 5194 – věcné dary. 

Za účelem objektivního posouzení a výběru kandidátů na ocenění ministerstvo zřídí 

Nominační výbor (dále jen „výbor“), jehož členy budou představitelé z řad významných 

oborových organizací, svazů, podnikatelů apod. a také zaměstnanci ministerstva. Činnost 

výboru bude upravena interním aktem MPO. Členy výboru bude jmenovat a odvolávat ministr 

průmyslu a obchodu a výbor po předchozím posouzení bude předkládat ministrovi návrhy na 

udělení ocenění. Proces udělování resortního ocenění bude upraven Statutem. Členství ve 

výboru není spojeno s finanční odměnou, jedná se o čestnou funkci, z tohoto důvodu nemá 

zřízení výboru žádný dopad na státní rozpočet. 

Návrh nařízení nepředpokládá dopady do jiných veřejných rozpočtů než kapitoly 

ministerstva, ani dopady do podnikatelského prostředí, sociální dopady a dopady na životní 

prostředí. Pokud se jedná o dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, nezpůsobí návrh nařízení 

nerovnost mezi výše uvedenými skupinami.  

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Návrh nařízení nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace. Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a 

mužů. 

 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

 Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 
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H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

I.  Kritéria naplňující návrh nařízení 

 

1. Přiměřenost 

 

 Návrh nařízení je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o rozpočtových pravidlech, proto tento předpis 

nestanovuje postupy orgánů veřejné správy.  

 

2. Efektivita 

  

 Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených předpisem, veřejná 

správa je schopná plošně kontrolovat a vynucovat dodržování regulace.  

 

3. Odpovědnost 

 

 Zákon o rozpočtových pravidlech v § 39 stanovuje kontrolní orgány, které dozorují 

dodržování dané regulace. Z předmětného ustanovení je zcela patrné, který orgán v které 

situaci je kompetentní. 

 

4. Opravné prostředky 

 

 Návrh nařízení nestanovuje postupy orgánů veřejné správy, proto tento předpis 

nezahrnuje ani postupy pro podání opravných prostředků. 

 

5.  Kontrolní mechanismy 

 

 Navrhované nařízení nestanovuje systém odpovědnosti jednotlivých účastníků, ani 

kontrolní mechanismy. Kontrolní mechanismy jsou stanoveny zákonem o rozpočtových 

pravidlech nebo jinými právními předpisy.  

 

II.  Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí 

v oblastech upravených předpisem 

 

1. Poptávková strana 
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Navrhované nařízení nestanovuje rozhodovací povinnosti orgánů veřejné správy.  

 

2. Nabídková strana 

 

Navrhované nařízení nepočítá se vznikem nových nákladů pro subjekty, kterým je 

adresována.  

 

III. Transparence a otevřená data 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prováděcí předpis k zákonu o rozpočtových 

pravidlech, nemá toto nařízení vliv na transparenci a otevřená data. 

 

IV.  Shoda úpravy se známou dobrou praxí 

 

 Navrhované nařízení je v souladu se známou dobrou praxí, konkrétně s obdobnými 

nařízeními Ministerstva školství a Ministerstva kultury. 

 

V.  Korupční rizika 

 V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se korupční rizika nepředpokládají.  

 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nařízení nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

 

K § 1  

 

Úvodní ustanovení vymezuje věcnou působnost nařízení vlády k udělování ocenění 

ministrem průmyslu a obchodu. 

 

K § 2 

 

Určuje se druh ocenění, které se uděluje. V rámci ocenění se bude udělovat medaile 

(stříbro, Ag 999, průměr 50mm, hmotnost více než 40 g), včetně etue a diplomu se jménem 

vyznamenané osoby. 

 

 

K § 3 

 

Stanoví se důvody pro udělení ocenění, okruh osob, kterým lze ocenění udělit a popis 

ocenění a požadavky na informace o oceněných. 

 

 

K § 4  

 

Účinnost se stanoví legislativně konformně na patnáctý den po datu vyhlášení. 
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