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IV.  
Odůvodnění 

 
 

 

Obecná část  

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

Podle § 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. mohou 
organizační složky státu vynakládat finanční prostředky na věcná ocenění pouze tehdy, 
stanoví-li tak právní předpis. Toto ustanovení dále požaduje upravit druh ocenění a podmínky 
jeho udělení nařízením vlády, pokud ocenění uděluje orgán moci výkonné. 

Cenu Gratias agit zavedlo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 1997 a ministr zahraničních 
věcí ji každoročně uděluje za příkladné aktivity v nevládní sféře zaměřené na šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. Ocenění je udělováno krajanům, kteří žijí v různých 
částech světa a šíří věhlas své rodné země, přátelům České republiky a význačným 
osobnostem, které nezištně podporují přátelské vztahy mezi svými zeměmi a naší vlastí. Mezi 
laureáty ocenění najdeme bohemisty, překladatele, vědce, podnikatele, výtvarníky, hudebníky, 
spisovatele, pedagogické pracovníky nebo sportovce. Ocenění mohou obdržet jak jednotlivci 
bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, tak i právnické osoby v zahraničí i v tuzemsku. 
Udělení ocenění je poděkováním za jejich mimořádné aktivity ve prospěch České republiky.  

V současnosti není udělování ocenění Cena Gratias agit  upraveno právním předpisem, pouze 
vnitřním předpisem Ministerstva zahraničních věcí. 

Ministerstvo zahraničních věcí proto přistoupilo ke zpracování návrhu nařízení vlády o ocenění 
udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí s ohledem na potřebu poskytnout právní oporu 
pro používání finančních prostředků na udělení předmětného ocenění s tím, že vláda stanoví 
svým nařízením druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je 
udělují.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 

Návrh nařízení je v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů,  k jehož provedení se navrhuje. Předmětem navrhované právní úpravy je udělování 
ocenění Ministerstvem zahraničních věcí, stanovení jeho druhu i podmínek, za něž jej lze 
udělit, tzn. náležitosti, pro jejichž úpravu rozpočtová pravidla vyžadují formu nařízení vlády 
(jako druhu právního předpisu).  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie (čl. 2 
odst. 1 písm. a), f) a g) metodických pokynů), 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 

Předpisy Evropské unie a judikatura jejích soudních orgánů se na předmět navrhované právní 
úpravy nevztahují. 
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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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
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 zahraničních věcí, které nepožaduje navýšení svého rozpočtu, bude dopad na 
státní rozpočet nulový. Udělení Ceny Gratias agit není spojeno s žádným finančním oceněním, 
avšak z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí jsou hrazeny  náklady na zhotovení plastik, na 
cestu a pobyt laureátů v České republice a na slavnostní udílení ceny. Ministerstvo 
zahraničních věcí na udělení ocenění každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu 1.000.000,- Kč, 
přičemž přesné náklady závisí na počtu laureátů a na destinacích, odkud do České republiky 
přicestují. Pro laureáty a jednoho člena jejich doprovodu je připraven třídenní program 
v Praze, jehož vyvrcholením je slavnostní předání cen ministrem zahraničních věcí ve Velkém 
sále Černínského paláce za přítomnosti pozvaných hostů a médií. Laureátům a členovi 
doprovodu jsou hrazeny cestovní výdaje a ubytování v hotelu. Cena za broušenou a rytou 
zeměkouli s pískovaným textem činila v roce 2016 7 700 Kč/ks + DPH, cena kazety na plastiku 
činí 890,-Kč/ks, cena desek se stříbrotiskem na diplom činí 250,- Kč/ks. 

V roce 2016 bylo uděleno 14 ocenění a celkové náklady činily 628 342,- Kč, obdobné náklady 
se očekávají i v roce 2017.  

Předložený návrh nařízení vlády nebude mít hospodářský a finanční dopad na ostatní veřejné 
rozpočty, hospodářské subjekty, na malé ani střední podnikatele, ani nebude mít  sociální 
dopady a dopady na životní prostředí. 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin 
případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických 
a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici. 

Navrhované nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, jež by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace či narušovalo rovnost mužů a žen. Ministerstvo zahraničních věcí je při výběru 
laureátů limitováno návrhy na udělení ocenění, které obdrželo. Při posuzování a výběru 
jednotlivých ročníků oceněných jsou v rámci možností zohledňována kritéria genderové 
vyváženosti, přičemž dalšími rozhodnými kritérii jsou teritoriální vyváženost a profesní resp. 
odborná různorodost jednotlivých ročníků oceněných. Od roku 1997 do roku 2016 bylo 
uděleno celkem 251 ocenění jednotlivým osobnostem a 38 ocenění organizacím do 75 zemí 
na různých kontinentech. Mezi oceněnými osobnostmi bylo 176 mužů a 75 žen.   

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh nařízení vlády neobsahuje ustanovení, jež by byla předmětem korupčního rizika. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

 

K § 1 

Toto ustanovení stanoví předmět nařízení vlády, jímž je vymezení Ceny Gratias agit, kterou 
jako projev veřejného uznání a společenské podpory zásluh v oblasti šíření dobrého jména 
České republiky v zahraničí uděluje Ministerstvo zahraničních věcí.  

 

K § 2 

Stanoví se hmotná podoba ocenění, které je tvořeno diplomem se jménem/názvem oceněné 
osoby a křišťálovou plastikou v podobě stylizované křišťálové zeměkoule o váze cca 2.600 g. 
Plastika je dílem akademického malíře Zdeňka Petra. Ministerstvo zahraničních věcí dále ke 
každému ročníku připravuje a vydává sborník laureátů a jeden až dva bannery s fotografiemi 
laureátů pro soubornou výstavu o Ceně Gratias agit. 

 

K § 3  

Toto ustanovení upravuje podmínky pro udělení ocenění, včetně kriterií, podle nichž je možno 
ocenění udělit. Cenu Gratias agit může obdržet fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na 
státní občanství či sídlo. Ocenění je zamýšleno jako ocenění žijícím osobnostem, neboť  
záměrem je nejen oceňovat zásluhy, ale také motivovat a povzbuzovat laureáty k další 
činnosti ve prospěch České republiky a vytvářet podmínky pro navázání vzájemných kontaktů 
osobností působících v zájmu České republiky v různých částech světa.  Je však umožněno 
udělení ocenění in memoriam v případě, kdy laureát zemře v období po vyrozumění 
o schválení své nominace, před slavnostním udělováním ocenění. Ocenění je udělováno 
pouze jedenkrát ročně. V případě fyzických osob je udělováno vědcům, podnikatelům, 
umělcům, spisovatelům, bohemistům, překladatelům či sportovcům, kteří splňují jedno či více 
z daných kritérií. V případě právnických osob je udělováno nadacím, občanským sdružením 
a další nevládním organizacím, jakými jsou např. společnosti přátel ČR, krajanské spolky či 
v tuzemsku společnosti pěstující přátelství se zahraničím a humanitární organizace, které se 
zvláště významným způsobem zasadily o posílení dobrého jména České republiky ve světě.   

 

K § 4  

Toto ustanovení obsahuje procesní pravidla uplatněná při přijímání a posuzování návrhů na 
udělení ocenění. Písemný návrh obsahující potřebné náležitosti může podat fyzická či 
právnická osoba v České republice i v zahraničí. Podat tento návrh tak lze v ústředí 
Ministerstva zahraničních věcí nebo na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí. 
Ocenění je tradičně udělováno v červnu, přičemž posuzovány jsou nominace doručené do 
konce prosince roku předcházejícího. O udělení ocenění rozhoduje ministr zahraničních věcí 
na základě doporučení věcně příslušného odboru Ministerstva zahraničních věcí. 

 

K § 5 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje dnem 1. června 2017.  
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