
IV. 
Odůvodnění 

 
Obecná část 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) předkládá návrh nařízení vlády o 
rezortním ocenění (dále jen „ocenění“) za přínos v oblastech působnosti Ministerstva průmyslu 
a obchodu, udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu 

 
Nařízení vlády stanovuje poskytovatele ocenění, druh ocenění a podmínky udělování 

ocenění. 

 
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

Nařízení vlády musí v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. 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 je součástí právní regulace, proto 

nevyplývá přímo z povahy ocenění samotných, ale je dána až zákonem č. 218/2000 Sb. 
Ministerstvo proto nahlíží na předkládané nařízení vlády jako na normu technického rázu, jejíž 
vydání vyžaduje přímo zákon, aniž by její předmět sám o sobě vyžadoval právní regulaci, a do 
níž musejí být promítnuta i 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 
bezpředmětná. 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). 

 
Návrh nařízení zahrnuje následující ocenění: 
 

Medaile ministra průmyslu a obchodu je udělována ministrem průmyslu a obchodu jako 
ohodnocení zásluh, za celoživotní práci nebo za významný skutek v oblastech působnosti 
ministerstva. 

 
Soulad návrhu nařízení vlády se zákonem č. 218/2000 Sb. a jeho § 49 odst. 6 
 

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).  
 

Zhodnocení souladu návrhu nařízení vlády s předpisy Evropské unie 
 

Právní předpisy Evropské unie a judikatura jejích soudních orgánů se na předmět 
navrhované právní úpravy nevztahují. 
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Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
 
Vzhledem k tomu, že peněžní ocenění bude poskytována ze stávajícího  rozpočtu 

ministerstva, které nepožaduje navýšení svého rozpočtu, bude dopad na státní rozpočet 
nulový. Celková výše finančních prostředků, která bude použita na peněžní a věcná ocenění 
v kalendářním roce, je předpokládána ve výši 50.000,- Kč (výroba medailí atd.). Jedná se však 
o horní limit, kterého nemusí být dosaženo. 

 
Ostatní dopady navrhované právní úpravy 

 
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 rovné postavení mužů a žen a dopady na specifické 
skupiny obyvatel, není návrh nařízení způsobit nerovnost mezi výše uvedenými skupinami.  
 

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. 
 
K § 3 
 
Stanoví se důvody pro udělení ocenění, okruh osob, kterým lze ocenění udělit a popis ocenění. 
 
K § 4  
 
Upravují se pravidla pro výběr oceněných a požadavky na informace o oceněných. 
 
K § 5  
 
Účinnost se stanoví legislativně konformně na patnáctý den po datu vyhlášení. 
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