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Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne  

o rezortním ocenění za přínos v oblastech působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, 

udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 Vláda nařizuje k provedení § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 

26/2008 Sb.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

  Toto nařízení stanoví druh rezortního ocenění (dále jen „ocenění“) v oblastech 

působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu 

(dále jen "ministerstvo"), a podmínky pro jeho udělování.  

   

§ 2 

Druh ocenění 

  Ministerstvo může udělovat ocenění Medaile ministra průmyslu a obchodu. 

 

§ 3 

 Medaile ministra průmyslu a obchodu 

 (1) Medaile ministra průmyslu a obchodu se uděluje k ohodnocení zásluh, za 

celoživotní práci nebo za významný skutek v oblastech působnosti ministerstva. 

(2) Medaile ministra průmyslu a obchodu se uděluje fyzické osobě nebo právnické 

osobě, popřípadě skupině fyzických osob; lze ji udělit též in memoriam.  

 (3) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a stříbrná medaile včetně etue.   
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§ 4 

Pravidla výběru oceněných 

(1) Ministerstvo zřizuje Výbor pro udělení ocenění (dále jen „Výbor“).  

(2) Členy výboru jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. 

(3) Výbor předkládá návrhy na udělení ocenění podle § 3 ministrovi průmyslu a 

obchodu, který o udělení ocenění rozhoduje na základě doporučení Výboru. 

(4) Návrh na udělení ocenění podle odstavce 3 musí dále obsahovat jméno, popřípadě 

jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění, jde-li o 

fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo osoby navrhované na udělení ocenění, jde-

li o právnickou osobu, a zdůvodnění návrhu. 

(5) V případě návrhu na ocenění in memoriam musí návrh obsahovat jméno, příjmení 

fyzické osoby navržené na udělení ocenění, zdůvodnění návrhu a jméno, popřípadě jména, 

příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, která by mohla ocenění převzít. 

 

§ 5 

 

Účinnost 

  

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 
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