
V. 
 

Čj.: MPO 26350/16/10500/01000 

 

VYPOŘÁDÁNÍ MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ: 

Návrh nařízení vlády o rezortním ocenění za přínos v oblastech působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, udělovaném 
Ministerstvem průmyslu a obchodu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Jana Mládka, CSc., Ministerstvo 
průmyslu a obchodu dne 14. června 2016, s termínem dodání stanovisek do 7. července 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MF Zásadní připomínky: 

K části IV. Odůvodnění 

V Důvodové zprávě, v odstavci předpokládaný finanční dopad navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, je kromě jiného uvedeno, že: „peněžní 
ocenění bude poskytováno ze stávajícího rozpočtu ministerstva, které 
nepožaduje navýšení svého rozpočtu a dopad na státní rozpočet bude nulový.“  

V materiálu se však také uvádí, že na MPO bude zřízen tzv. „Nominační výbor“ 
pro udělení oceňování – proto MF předpokládá, že buďto se bude jednat 
o čestné funkce bez finančních nároků členů výboru, anebo má předkladatel 
jasno, jak budou případné finanční nároky členů výboru uspokojeny bez dopadů 
na státní rozpočet. Je třeba do materiálu MPO doplnit. 

Současně požadujeme i znění celého odstavce zpřesnit, neboť v jedné větě se 
hovoří o tom, že bude poskytováno peněžní ocenění a z další věty je zřejmé, že 
částka ve výši 50 000,- Kč bude použita na peněžní a věcná ocenění. 
Domníváme se, že se asi bude jednat pouze o věcné ocenění (medaile + 
diplom). Z tohoto důvodu navrhujeme v textu uvádět pojem, který je uveden i 
v návrhu nařízení vlády, a to „ocenění“. 

Akceptováno – připomínka zapracována  
 
Text upraven na znění: 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. 
 
Členství v „Nominačním výboru“ není 
spojeno s finanční odměnou, jedná se o 
čestnou funkci, z tohoto důvodu nemá 
zřízení nominačního výboru žádný dopad na 
státní rozpočet. 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MF K části II. Předkládací zpráva 

Tuto pasáž je třeba doplnit i o předpokládané finanční dopady a způsob jejich 
krytí. 

Akceptováno – připomínka zapracována 
v části IV. Odůvodnění 
 
Text upraven na znění: Realizace nařízení 
vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem 
průmyslu a obchodu nemá žádný dopad na 
státní rozpočet. Finanční náklady budou 
kryty v rámci rozpočtu kapitoly MPO bez 
požadavků na jeho navýšení. Celkové 
náklady na realizaci ocenění budou ve výši 
max. 50 000 Kč (výroba medailí atd.)ročně. 

Doporučující připomínky: 

K úvodní větě nařízení vlády: 

- podle čl. 37 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády je  nutno slova „k 
provedení“ nahradit slovem „podle“. 

K § 1: 

- legislativní zkratku je třeba zavést při prvním použití zkracovaného pojmu (čl. 44 
Legislativních pravidel vlády) a v návaznosti na to ji dále používat. 

- je třeba vypustit čárku za slovem „obchodu“ (na druhém řádku) za textem 
„ministerstvo)“. 

- slovo „udělovaném“ je třeba nahradit slovem „udělovaného“, aby navazovalo na 
předchozí text. 

K § 4:  

- doporučujeme zvážit, zda by v zájmu přehlednosti nebylo vhodné členit 
odstavec 4 pomocí písmen. 

- v odstavci 5 doporučujeme sjednotit dikci „jméno, příjmení fyzické osoby“ a 
„jméno, popřípadě jména, příjmení fyzické osoby“. 

K § 5: 

- den nabytí účinnost doporučujeme stanovit konkrétním datem. 

 
 
Akceptováno – připomínka zapracována  
 
 
Akceptováno – připomínka zapracována 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno – připomínka zapracována  
 
 
 
 
 
Vysvětleno - byla zvolena legislativně 
konformní úprava s ohledem na rychlost 
vydání právního předpisu 
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ÚVČR – 
Odbor 
kompatibility 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K navrhovanému § 4 odst. 4 a 5: 

Mezi údaji uváděnými v návrhu na udělení ocenění figuruje adresa místa trvalého 
pobytu. Uvedení této položky implikuje, že ocenění může být udělováno jen 
českým občanům. To by však mohlo odporovat principu rovného zacházení a 
zákazu diskriminace (viz zejm. čl. 18 SFEU). Rovněž unijní nařízení č. 492/2011 v 
článku 7 zakazuje odlišné zacházení s pracovníkem z důvodu státní příslušnosti, 
jde-li o podmínky zaměstnávání a pracovní podmínky, mj. pokud se týkají 
odměňování nebo sociálních a daňových výhod. Vzhledem k tomu, že pojem 
sociální výhoda je dle judikatury (např. rozhodnutí C-207/78 Even) vykládán široce, 
je pravděpodobné, že i navrhované ocenění pod něj spadá. Z uvedených důvodů 
žádáme nahrazení podmínky uvedení trvalého pobytu např. podmínkou uvedení 
bydliště. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 
Akceptováno – připomínka zapracována 
 

MV Zásadní připomínky: 
Obecně: 
Zamýšlené ocenění by se dle návrhu mělo udělovat k ohodnocení zásluh, za 
celoživotní práci nebo za významný skutek „v oblastech působnosti Ministerstva 
průmyslu a obchodu“. Takové vymezení považujeme za zcela nedostačující, a to 
i s ohledem na související konstatování v odůvodnění návrhu a v předkládací 
zprávě. 
Použitá formulace se zdá odkazovat na vymezení působnosti Ministerstva 
průmyslu a obchodu v § 13 kompetenčního zákona, kde však jde o působnost 
ústředního správního úřadu, tedy striktně vzato do ní samotné průmyslové a 
obchodní aktivity nespadají. V předkládací zprávě se dokonce uvádí, že 
„opomenuty nebudou ani mimořádné přínosy pedagogů a studentů především 
v technickoprůmyslových oborech“, avšak tato problematika de iure do 
působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu nespadá. Naopak v odůvodnění lze 
nalézt tvrzení, že „ocenění je projevem pozornosti ministerstva záslužným činům 
v resortu“ a netýká se vztahů vně ministerstva. 
Požadujeme proto návrh přepracovat a vhodněji v něm vymezit, zač by 
předmětné ocenění mělo být udělováno. Pro inspiraci je možné odkázat např. na 
§ 2 nařízení vlády č. 313/2010 Sb. týkající se Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. I zde je vymezení obecné, tedy dostatečně flexibilní, a 
přitom se obejde bez vazby na působnost ministerstva. 

 
Akceptováno – upraveno 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

MV K § 4: 
Navrženou podobu pravidel výběru oceněných považujeme za nedostačující 
a značně problematickou, přičemž jí především vytýkáme:  

 Jestliže má být právním předpisem vytvořen určitý orgán, je třeba i 
jednoznačně upravit pravidla jeho fungování. Není možné stanovit, že 
členy jmenuje a odvolává ministr, ale již opomenout určit, kolik by těchto 
členů mělo být a jaké bude jejich právní postavení apod. V předkládací 
zprávě se hovoří o tom, že by mělo jít o osoby „z řad významných 
oborových organizací, svazů, podnikatelů apod. a také zaměstnanci 
ministerstva“. Odraz této myšlenky však v navržené podobě § 4 
nenacházíme. Předkládací zpráva též zmiňuje statut, ale ani tento institut 
není v návrhu nařízení vlády zmíněn. 

 Pokud jde o samotnou činnost Výboru, požadujeme vyjasnit, zda Výbor 
předkládá ministrovi návrhy na udělení ocenění nebo činí doporučení. 
Odstavec 3 je v tomto směru formulován zmatečně. Chybí zde též 
vyjasnit, na základě čeho by měl výbor návrhy na ocenění podávat, resp. 
kdo jsou osoby oprávněné skutečně navrhovat potenciální oceněné, 
pokud by role Výboru měla spočívat pouze v doporučení. 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme podobu § 4 revidovat a zmínky o 
Výboru z něj vypustit. Vzhledem k tomu, že má jít o poradní orgán, zdá se být 
jeho zřízení právním předpisem (ale pouze podzákonným) nepatřičné a 
nadbytečné, neboť vytvoření takového pomocného útvaru je vnitřní otázkou 
ministerstva.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 

Akceptováno – text vypuštěn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučující připomínky: 
Obecně: 
Doporučujeme do návrhu doplnit předpokládanou frekvenci udělování ocenění 
a případně i datum, do kdy může Výbor předkládat v rámci jednoho období 
návrhy na udělení ocenění, popř. limitovat udělování ocenění maximálním 
počtem udělení za rok. Jedná se o vcelku standardně zakotvené požadavky 
v rámci udělování ocenění jinými ministerstvy a navíc bez této specifikace lze jen 
stěží odhadovat roční výši nákladů ministerstva. Přitom i odůvodnění 
navrhovaného nařízení vlády s periodicitou udělování počítá v rámci výčtu 
nezbytných podmínek udělování ocenění. 
 
 

 
Vysvětleno 
– 4x ročně; konkrétní data nejsou uvedena 
z důvodu nepravidelnosti jejich konání 
(např. MSV Brno) 
Činnost výboru bude upravena interním 
aktem 
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K § 1: 
Slovo „rezortní“ se standardně v právních předpisech neužívá, doporučujeme jej 
tudíž v rámci právní jistoty nahradit vhodnějším pojmem. Nadto upozorňujeme, že 
má-li se ocenění vztahovat na zásluhy v oblasti působnosti ministerstva, budou 
oceňované činnosti patrně vyplývat z kompetenčního zákona, a stěží bude 
možné sem podřadit mimořádné přínosy pedagogů a studentů, se kterými počítá 
předkládací zpráva. 
 

 
Akceptováno – text vypuštěn 
 

K odůvodnění: 
Ačkoli druhá pasáž odůvodnění nese nadpis „Závěrečná zpráva o hodnocení 
dopadů regulace (RIA)“, je v ní konstatováno, že otázka nezbytnosti právní 
regulace je u předloženého materiálu bezpředmětná a že analýza dopadů 
regulace nebyla provedena. Citovaný nadpis proto neodpovídá obsahu textu, 
který uvozuje. 
Především však postrádáme informaci, zda předseda Legislativní rady vlády 
povolil výjimku ze zpracování dopadů regulace. Žádnou z obecných výjimek dle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) totiž dle našeho názoru 
nelze na daný případ aplikovat. 

Akceptováno – doplněno 
Udělena výjimka Legislativní radou vlády 
čj. 14325/2016-OHR  
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 výjimku z povinnosti 
provést hodnocení dopadů regulace u 
předmětného nařízení vlády.  
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 1 a 4: 
Upozorňujeme na nevhodnost zvolené legislativní zkratky „ocenění“, která se 
projevuje v dalším textu i v názvu výboru „Výbor pro udělení ocenění“ v § 4 odst. 
1. Není proto zcela zřejmé, jak by se předmětný výbor měl skutečně jmenovat. 
Vzhledem k tomu, že v § 1 není ani zcela patrné, jaký výraz tato legislativní 
zkratka má vlastně zkracovat, přičemž slovo rezortní je nadbytečné a ostatně se 
v textu právního předpisu nepoužívá, doporučujeme zmíněnou zkratku nezavádět 
a hovořit pouze o ocenění (tedy doporučujeme vypustit slova „druh rezortního“). 
 

 
 
Akceptováno – připomínka zapracována 
 

K § 4: 
Zavedenou legislativní zkratku „Výbor“ je nutné užívat ve zvoleném tvaru, tudíž 
doporučujeme v odstavci 2 slovo „výboru“ napsat s velkým počátečním 
písmenem. 
 

 
Vysvětleno 
- na základě úprav a zásadní připomínky 
MV text vypuštěn 

K odůvodnění: 
Doporučujeme v odstavci „Ostatní dopady navrhované právní úpravy“ ve druhé 
větě slova „není návrh nařízení způsobit“ uvést do vzájemné návaznosti. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
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MO 

 

K Odůvodnění 
Požadujeme uvést Odůvodnění do souladu s návrhem nařízení vlády.  
 
Odůvodnění: V části Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet je uvedeno, že „celková výše finančních prostředků, která bude 
použita na peněžní a věcná ocenění v kalendářním roce, je pokládána ve výši 
50.000,- Kč“. V § 3 odst. 3 návrhu nařízení vlády se však stanoví, že ocenění 
tvoří diplom a stříbrná medaile včetně etue, žádné peněžní ocenění (finanční 
částka) se neuvádí.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno – upraveno 
 
Text v návaznosti na připomínku MF 
upraven na znění: Realizace nařízení vlády 
o ocenění udělovaném Ministerstvem 
průmyslu a obchodu nemá žádný dopad na 
státní rozpočet. Finanční náklady budou 
kryty v rámci rozpočtu kapitoly MPO bez 
požadavků na jeho navýšení. Celkové 
náklady na realizaci ocenění budou ve výši 
max. 50 000 Kč (výroba medailí atd.)ročně. 
 

K názvu nařízení vlády 
Název nařízení vlády doporučujeme formulovat takto: „Nařízení vlády o ocenění 
udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu“. 
 
Odůvodnění: Navrhovaný název považujeme za vhodnější, neboť stručně a 
výstižně vyjadřuje hlavní obsah právního předpisu. 
Tato připomínka je doporučující. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

K § 1 a 2 návrhu nařízení vlády 
§1 návrhu nařízení vlády doporučujeme formulovat takto: 

„§ 1  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) může v 
oblastech působnosti ministerstva udělovat ocenění Medaile ministra průmyslu a 
obchodu, a to za podmínek dále stanovených.“.   
§ 2 návrhu nařízení vlády doporučujeme vypustit. 
Odůvodnění: Navrhované znění považujeme za srozumitelnější.  
Tato připomínka je doporučující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvětleno – upraveno na základě zásadní 
připomínky MV 
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MSP 1. K úvodní větě 
Doporučujeme nahradit slova „k provedení“ slovem „podle“, protože je předmětné 
nařízení vlády vydáváno podle zmocnění v zákoně, nikoli k provedení zákona bez 
zvláštního zákonného zmocnění (viz čl. 37 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

2. K § 3 
Jelikož jsou podmínky udělování Medaile ministra průmyslu a obchodu upraveny 
jak v odstavci 1, tak v odstavci 2, není zcela výstižné užití odkazu „Ocenění podle 
odstavce 1“ v odstavci 3. Z toho důvodu doporučujeme nahradit předmětný odkaz 
slovy „Medaili ministra průmyslu a obchodu“. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

3. K § 4 
Doporučujeme vtělit do předmětného paragrafu ustanovení, podle něhož bude 
fungování Výboru blíže upraveno Statutem (viz předposlední odstavec 
předkládací zprávy). 
 

 
Upraveno na základě zásadní připomínky 
MV 

4. K § 4 odst. 4 a 5 
S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku doporučujeme vypustit slova „, 
popřípadě jména, příjmení“ a slovo „, příjmení“, jelikož jsou tato již implicitně 
obsažena v pojmu „jméno“, a tudíž nadbytečná. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

MZe DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 
K obecné části odůvodnění – k bodu Soulad návrhu nařízení vlády se zákonem č. 
218/2000 Sb. a jeho § 49 odst. 6 
Text tohoto bodu doporučujeme doplnit informaci o způsobu zaúčtování nákladů 
na udělení ocenění dle rozpočtové skladby podle platného znění vyhlášky č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
Z předloženého návrhu není zcela zřejmé, zda všechny náklady spojené s 
udělením resortního ocenění budou zaúčtovány v rozpočtové položce 5494 – 
Neinvestiční transfery obyvatelstvu, nemající charakter daru, nebo bude 
dotčených rozpočtových položek více. Včasné vyjasnění této problematiky 
předejde neúmyslným chybám při zaúčtování a zajistí správné naplnění zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  
 
 
 
 
 
 

Akceptováno – připomínka zapracována  
 
Doplněn text: MPO předpokládá roční 
výdaje na udělení ocenění v řádu desítek 
tisíc korun. 
MPO předpokládá zařazení výdajů na 
ocenění na rozpočtovou položku 5194 – 
věcné dary. 
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MK K § 1 
Doporučujeme nahradit slovo „udělovaném“ slovem „udělovaného“. 

 
Akceptováno – upraveno 
 

K § 4 odst. 4 a 5 
Mezi náležitosti návrhu na udělení ocenění a návrhu na ocenění in memoriam 
navrhujeme doplnit také adresu bydliště osoby navrhované na udělení ocenění, 
případně osoby, která by mohla ocenění převzít pro případy, kdy tato osoba 
nemá trvalý pobyt na území ČR. Jak vyplývá z předkládací zprávy, je 
předkladatelovým záměrem umožnit udělení ocenění také zahraničním osobám, 
přičemž tyto nemusí mít na území ČR povolen trvalý pobyt. 
 

 
Akceptováno – upraveno na základě 
zásadní připomínky ÚV ČR – Odbor 
kompatibility 

MŽP Doporučující připomínka: 
1. § 2: 
Doporučujeme nahradit slova „může udělovat“ slovem „uděluje“. 
 

 
Akceptováno – upraveno 

2.  § 4: 
Doporučujeme nahradit slova „by mohla ocenění převzít“ slovy „ocenění 
převezme“. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

MPSV K předkládací zprávě 
V souladu s  § 4 předmětného navrhovaného nařízení vlády doporučujeme 
v předkládací zprávě uvádět v odstavci osmém namísto „Nominační výbor“ 
v návrhu nařízení užívaný pojem „Výbor pro udělení ocenění“, příp. zavést 
zkratku „Výbor“.  
 

 
Akceptováno – upraveno na základě 
zásadní připomínky MF a MV 

K odůvodnění  
Doporučujeme používat jednotně zavedenou zkratku „ministerstvo“ v celém 
materiálu. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

K Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace (RIA)  
Doporučujeme doplnit celý název uváděného „zákona č. 218/2000 Sb.“ takto: 
„zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů“. 
 

 
Akceptováno – upraveno 
 

Dále doporučujeme stylistickou, příp. gramatickou revizi textu 
Např. v předkládací zprávě: v první větě posledního odstavce na str. 1 je třeba 
doplnit čárku před slovem „jehož“; v jejím posledním odstavci doporučujeme 
rozepsat zkratku „ČR“  slovy „České republiky“. V části Ostatní dopady 
navrhované právní úpravy upravit větu „Pokud se jedná o dopady na rovné 

 
Akceptováno – upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSADHB4T3C)



Stránka 9 (celkem 9) 

postavení mužů a žen a dopady na specifické skupiny obyvatel, není návrh 
nařízení způsobit nerovnost mezi výše uvedenými skupinami.“ následovně 
„Pokud se jedná o dopady na rovné postavení mužů a žen a dopady na 
specifické skupiny obyvatel, nezpůsobí návrh nařízení nerovnost mezi výše 
uvedenými skupinami.“ 
 

ÚVČR KML Připomínky: 
k absenci  závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
1. Doporučujeme napříště zachovat procesní postup stanovený Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA)  

a v obdobných případech (tj. předkládá-li se mimo Plán legislativních prací 

vlády na příslušný zapracováno nařízení vlády, u něhož nebylo rozhodnuto o 

neprovedení RIA vládou a které současně nemá žádné významné dopady, 

přičemž nejde o krizovou situaci ani nebyl prováděný zákon přijat ve stavu 

legislativní nouze) požádat předsedu Legislativní rady vlády o udělení výjimky 

z povinnosti provést k navrhované úpravě RIA (bod 5.5 ve spojení s bodem 

3.8.OZ RIA). Důvody neprovedení RIA uváděné v předloženém odůvodnění 

nařízení vlády jsou z hlediska povinnosti zpracovat RIA irelevantní.  

 

 
Akceptováno – výjimka udělena 
 

RVV Připomínka: 
Doporučujeme v návrhu nařízení vlády specifikovat a konkretizovat obory (třídy, 
úrovně), ve kterých bude ocenění udělováno. 
 

 
Vysvětleno - S ohledem na rozmanitost 
průmyslových oborů je název ocenění 
formulován obecně za oblasti průmyslu a 
obchodu. 

V Praze 25. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Roman Prorok, ředitel Odboru komunikace a marketingu   Podpis: 
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