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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí dne 28. 2. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 21. 3. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

 

 

Doporučující připomínka - obecná:  
Je-li hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády 
poskytnout právní oporu pro stávající používání finančních 
prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 
na krytí nákladů spojených s udílením předmětného ocenění 
(dle odůvodnění ve výši 1 000 000 Kč ročně), je třeba 
v souladu s § 49 odst. 6 větou první rozpočtových pravidel 
přímo v textu nařízení vlády explicitně uvést, že Ministerstvo 
zahraničních věcí může na uvedené věcné ocenění peněžní 
prostředky vynakládat. V opačném případě mu dle našeho 
názoru toto oprávnění nevzniká. 

Neakceptováno. Doporučená úprava je nadbytečná. Krytí 
nákladů spojených s udělováním ocenění ze státního 
rozpočtu, tj.  vynakládání peněžních prostředků na něj podle 
ust. § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel, vyplývá z odkazu na 
toto ustanovení. 

Doporučující připomínka k nadpisu nařízení vlády: 

V souladu s legislativními pravidly vlády doporučujeme nad 
nadpis nařízení vlády doplnit slovo „N á v r h“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 

Doporučující připomínka – k Odůvodnění 

V prvním odstavci části Odůvodnění je třeba zdůraznit, že § 49 
odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. požaduje upravit příslušné 
otázky nařízením vlády, pokud ocenění uděluje orgán moci 
výkonné. Tento předpoklad je u Ministerstva zahraničních věcí 
naplněn. 

Akceptováno. 
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Doporučující připomínka k návrhu nařízení vlády: 

Upozorňujeme, že v § 3 nazvaném „Podmínky udělení 
ocenění“ je uveden odstavec 2, který je třeba osamostatnit a 
systematicky zařadit až za stávající § 4 jako § 5, protože 
obsahem tohoto odstavce není podmínka udělení ocenění, ale 
teze o slavnostním předání udělených ocenění, což je akt, 
který následuje po jejich výběru.  

Neakceptováno. Byť lze souhlasit, že způsob udělení 
ocenění (jeho předání) není pojmově podmínkou jeho 
udělení, je dle MZV vhodnější ponechat předmětné 
ustanovení v navrženém ust. § 3 odst. 2, nežli mu věnovat 
samostatný paragraf. Poznamenává se, že obdobná 
struktura paragragu obsahujícího "Podmínky udělení 
ocenění" je zvolena v nařízení vlády č. 352/2016 Sb., 
o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Doporučující připomínka k návrhu nařízení vlády: 

V § 3 odst. 1 považujeme za vhodné osamostatnění věty druhé 
jako odstavec 2 – tato věta by byla uvedena jako odstavec 2 
namísto stávajícího odstavce 2, takže počet odstavců v § 3 by 
se nezměnil. 

Neakceptováno. Rozdělení navrženého odstavce 1 MZV 
nepovažuje za vhodné. K předání ocenění po úmrtí 
navržené osoby má docházet jen ve výjimečných případech. 

Doporučující připomínka k návrhu nařízení vlády: 

Doporučujeme zvážit, zda by součástí návrhu na ocenění 
neměly být v případě, že ocenění bude uděleno in memoriam, 
rovněž údaje o osobě, která by mohla ocenění převzít. 

Neakceptováno. Návrh na udělení ocenění se má vztahovat 
k žijící osobě, a proto k ocenění "in memoriam" může dojít 
jen tehdy, pokud navržená a schválená osoba zemře do 
okamžiku slavnostního předání ocenění. Nebylo by vhodné 
již v návrhu na udělení ocenění žijící osoby předjímat její 
úmrtí uvedením údajů o osobě, která by za ni mohla ocenění 
"in memoriam" převzít. 

Doporučující připomínka k návrhu nařízení vlády: 

V souvislosti s výše uvedenou systematickou změnou je třeba 
dosavadní § 5 označit jako § 6. 

Neakceptováno. Ke změně číselného označení navržených 
paragrafů nedošlo. 

Ministerstvo 
kultury 

Doporučující připomínka k názvu nařízení vlády a § 1: 

Přestože jsme si vědomi, že stejná úprava je i v nařízení vlády 
č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, upozorňujeme na nesoulad mezi názvem 
nařízení vlády, podle něhož jde o ocenění udělované 
Ministerstvem zahraničních věcí, a ustanovením § 1 odst. 1, 
kde se jedná o ocenění udělované ministrem zahraničních 
věcí.  

Neakceptováno. Dle MZV je vhodnější ponechat úpravu 
obdobnou nařízení vlády č. 352/2016 Sb. Úprava vhodně 
reflektuje praxi osobní účasti ministra zahraničních věcí na 
procesu výběru laureátů, na doprovodném programu a na 
slavnostním předávání ocenění, která velmi umocňuje 
pozitivní dopad udělení ocenění na straně laureátů.  

Doporučující připomínka:  Neakceptováno. Ustanovení § 3 obsahuje v zásadě 
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Z důvodu přehlednosti doporučujeme označit stávající § 3 jako 
§ 4 a naopak, tj. podle časové posloupnosti, nejprve návrh na 
udělení ocenění a pak podmínky udělení ocenění. 

hmotněprávní podmínky udělení navrhovaného ocenění, tzn. 
stanoví, komu může být ocenění uděleno a za jakých 
podmínek (z jakého důvodu), zatímco ustanovení § 4 
upravuje proces/postup posuzování splnění těchto 
podmínek, vč. podnětu k jeho zahájení, tj. návrhu na udělení 
ocenění. Toto řazení úpravy považuje MZV z hlediska 
systematiky právního předpisu za vhodnější.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínka:  

Doporučujeme § 1 opatřit nadpisem „Předmět úpravy“, který by 
lépe odpovídal obsahu tohoto ustanovení. Označení „Úvodní 
ustanovení“ je širšího významu a zpravidla se používá při 
členění rozsáhlejších právních norem pro označení celé části 
nebo hlavy právního předpisu, které obsahují úpravu týkající se 
např. předmětu úpravy, účelu zákona, zásad, vymezení pojmů, 
apod.  

Akceptováno. 

Doporučující připomínka: 

V nadpise nařízení vlády se hovoří o „ocenění udělovaném 
Ministerstvem zahraničních věcí“. Naproti tomu v § 1 odst. 1 se 
hovoří o „ocenění udělovaném ministrem zahraničních věcí“. 
V odůvodnění k § 1 je uvedeno, že ocenění uděluje 
Ministerstvo zahraničních věcí. Doporučujeme uvedenou 
nesrovnalost sjednotit. Přitom je třeba vycházet ze 
zmocňovacího ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, k jehož provedení je nařízení vlády 
vydáváno. Dle citovaného zmocnění má být, mimo jiné, 
stanoven orgán, který ocenění uděluje. Tímto orgánem je 
Ministerstvo zahraničních věcí, které jej uděluje prostřednictvím 
svého ministra.  

Neakceptováno. Viz vypořádání připomínky Ministerstva 
kultury.  

Doporučující připomínka: 

V § 4 jsou upraveny podmínky pro podání návrhu na udělení 

Neakceptováno. Viz vypořádání připomínky Ministerstva 
kultury. 
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ocenění. V § 3 jsou upraveny podmínky udělení ocenění. Jsme 
toho názoru, že po obsahové stránce by měl § 4 předcházet § 
3, neboť nejprve nastanou skutečnosti podle § 4 a teprve pak 
dochází k případnému naplnění skutečností podle § 3. 
Doporučujeme proto zmíněné paragrafy uvést v opačném 
pořadí.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Doporučující připomínka k nadpisu: 

V nadpisu nad slova „NAŘÍZENÍ VLÁDY“ doporučujeme vložit 
slovo „Návrh“, protože až do schválení vládou se jedná o návrh 
právního předpisu. 

Akceptováno. 

Doporučující připomínka: 

K § 4 odst. 2 - do náležitostí, které má obsahovat návrh na 
ocenění, doporučujeme doplnit základní údaje i o  navrhovateli, 
aby bylo z návrhu zřejmé, kdo je tímto navrhovatelem a bylo 
možné s ním návrh případně konzultovat. 

Neakceptováno z důvodu nadbytečnosti. Předpokládá se, že 
návrh bude podepsán a bude obsahovat kontakt na 
navrhovatele. Dosavadní praxe a zkušenosti MZV tomu 
nasvědčují.  

 
V Praze dne    24. 3. 2017 
 
 
 
Vypracovala: Irena Válkyová Podpis: 
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