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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 

JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve svém § 49 odst. 6 podmiňuje oprávnění orgánů moci výkonné 

udělovat ocenění vydáním nařízení vlády, které by stanovilo druhy ocenění, podmínky, 

za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují. Účelem předkládaného nařízení vlády je 

zajistit právní oporu pro používání finančních prostředků státního rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo 

vnitra na jím udělovaná ocenění a stanovit základní pravidla pro tato ocenění tak, aby byla zajištěna 

oprávněnost čerpání prostředků státního rozpočtu. 

S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy byla v souladu s čl. 76 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády, ve znění pozdějších změn, a bodem 5.7. Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace 

u předmětného nařízení vlády (dopisem předsedy Legislativní rady vlády č.j. 17450/2017-OVL). 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení je v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel, k jehož provedení se 

navrhuje. 

Návrh nařízení vlády v souladu se zákonným zmocněním stanoví jednotlivé druhy udělovaných 

ocenění, podmínky, za kterých jsou tato ocenění udělována, a orgán moci výkonné, který je uděluje  

– Ministerstvo vnitra. Podmínky udělování ocenění se v předkládaném návrhu nařízení vlády stanovují 

pouze v rozsahu, který překračuje rámec vnitřních organizačních záležitostí Ministerstva vnitra, a tedy 

je nezbytná úprava v právním předpise.  

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE  

Právní předpisy Evropské unie a judikatura jejích soudních orgánů se na předmět navrhované právní 

úpravy nevztahují. 

 

D) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ 

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 

vnitra, které nepožaduje navýšení svého rozpočtu, nejsou očekávány žádné dodatečné dopady na státní 

rozpočet. Celková výše finančních prostředků, které budou použity na ocenění v kalendářním roce, je 

předpokládána maximálně do 1 mil. Kč. Součástí jednotlivých ocenění jsou další věcná či peněžní 

ocenění ve výši do 10 000 Kč. Výjimkou je Medaile ministra vnitra a ocenění Nejlepší sportovec 
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Ministerstva vnitra, u nichž lze z důvodu povahy těchto ocenění poskytnout věcné, popř. i peněžní 

další ocenění o vyšší hodnotě. 

Předpokládá se, že ocenění budou udělována jedenkrát ročně, resp. zejména v případě Medaile 

ministra vnitra při slavnostních příležitostech či v reakci na aktuální dění. 

V souvislosti s navrhovaným nařízením vlády se nepředpokládají dopady do jiných veřejných 

rozpočtů než do kapitoly státního rozpočtu 314 – Ministerstvo vnitra, ani dopady na podnikatelské 

prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí. Nepředpokládají se ani dopady na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny.  

 

E) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Návrh nařízení vlády nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. 

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

F) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

 

G) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládá vznik či zvýšení korupčních rizik.

  

H) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

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

 

K § 1  

Ustanovení vymezuje jednotlivé druhy ocenění, které bude možné v rámci kompetencí 

Ministerstva vnitra udělovat, čímž fakticky určuje věcnou působnost nařízení vlády 

k udělování ocenění Ministerstvem vnitra. 

 

K § 2 

Za zásluhy nebo celoživotní práci ve prospěch Ministerstva vnitra nebo za zásluhy při 

mezinárodní propagaci ministerstva a jeho činnosti se navrhuje udělovat fyzické osobě 

Medaili ministra vnitra. Tato cena je pojímána jako obecné ocenění udělované v rezortu 

Ministerstva vnitra, zatímco ocenění upravená v § 3 až 11 jsou zaměřena na specifické 

oblasti, v nichž Ministerstvo vnitra působí.   

 

K § 3 

Archivnictví představuje esenciální prostředek pro uchování historické paměti národa. 

Z působnosti Ministerstva vnitra jako ústředního správního úřadu pro archivnictví se jeví 

nezbytným ocenit osobnosti archivního světa, které dosáhly vynikajících výsledků v řízení 

českých archivů, nebo výrazně přispěly svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke 

zvýšení úrovně českého archivnictví, nebo podstatným způsobem přispěly k mezinárodní 

spolupráci v archivnictví a k vybudování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí 

anebo projevily osobní odvahu a iniciativu při záchraně vzácných archiválií při živelní 

pohromě. K ocenění výše popsaných zásluh se navrhuje udělovat medaili „Za zásluhy o české 

archivnictví“.  

 

K § 4 

Zájmem Ministerstva vnitra je, aby zejména úřady těch obcí, které vykonávají státní správu 

nad základní rámec, občanům nabízely služby v co nejvyšší kvalitě. Cílem udílení titulu 

„Přívětivý úřad“ je proto motivovat obecní úřady ke zlepšování se v šíři a kvalitě jimi 

nabízených služeb prostřednictvím motivace k soutěži s ostatními obecními úřady. 

Každý obecní úřad obce s rozšířenou působností a pověřený obecní úřad bude moci soutěžit 

pouze v jedné z těchto dvou kategorií, a tedy jako pověřený obecní úřad, nebo obecní úřad 

obce s rozšířenou působností – viz zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 

obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Ocenění bude udělováno nejlepším 

3 obecním úřadům v dané kategorii, tedy celkem 6 obecním úřadům. 

Soutěž bude hodnocena na základě kritérií, která stanoví Ministerstvo vnitra jako organizátor 

soutěže. Kritéria budou zahrnovat zejména dostupnost, transparentnost a komunikaci 

obecních úřadů. Seznam aktuálních kritérií bude zveřejňován na internetových stránkách 

Ministerstva vnitra, a to před konáním příslušného ročníku soutěže. 

 

K § 5 a 6 

Udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě a za inovaci ve veřejné správě by 

mělo podpořit a ocenit správní úřady (tzn. organizační složky státu vykonávající veřejnou 
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moc), územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí, které se aktivně zabývají 

zvyšováním kvality plnění svých úkolů, a to s cílem přispět k celkové modernizaci a rozvoji 

veřejné správy v dlouhodobém časovém horizontu. Účelem pořádání soutěže o Cenu 

Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě je podpora úřadů, které se aktivně věnují 

řízení kvality. Implementace, používání a propojení metod řízení kvality přispívá ke 

kvalitnímu chodu organizace, zvyšuje motivaci zaměstnanců dané organizace ve snaze o její 

rozvoj a kvalitní fungování. 

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě by pak měla sloužit k ocenění, a tak 

i podpoře, zlepšování výkonu veřejné správy prostřednictvím zavádění nových nástrojů či 

postupů, resp. inovativního využívání aplikace stávajících nástrojů.  

Zásady udílení cen, povinnosti uchazečů a harmonogram udílení stanoví statut těchto cen 

zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 

Vyhlášení vítězů soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 

bude součástí Národní konference kvality ve veřejné správě, kterou pořádá Ministerstvo 

vnitra za podpory Rady kvality České republiky.  

 

K § 7 

K ocenění 3 nejlepších projektů prevence kriminality zpracovaných a realizovaných 

územními samosprávnými celky (či dobrovolnými svazky obcí), útvary Policie České 

republiky nebo nestátními neziskovými organizacemi na území územního samosprávného 

celku se navrhuje udělovat Cenu za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Na 

projektech bude hodnocen zejména soulad s prioritami aktuální strategie prevence kriminality, 

jejich originalita a inovativní prvky. Důraz bude kladen na multioborovou spolupráci, 

komplexní přístup k řešení problematiky, účinnost projektu v souvislosti s dopadem na 

cílovou skupinu (snížení určitého typu kriminality, vlivu na preventivní chování, zvýšení 

pocitu bezpečí občanů apod.), udržitelnost projektu a možnost jeho přenosu do dalších lokalit.  

 

K § 8 

Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality bude udělována 

za 3 nejlepší projekty v oblasti prevence kriminality realizované územními samosprávnými 

celky (či dobrovolnými svazky obcí), útvary Policie České republiky nebo středisky Probační 

a mediační služby České republiky přihlášené do národního kola Evropské ceny prevence 

kriminality. Oceněny mohou být projekty, které již byly realizované, ideálně nadále 

pokračující, u kterých je možné již vyhodnotit jejich účinnost (dopady).  

 

K § 9 

K ocenění nejlepších sportovců reprezentujících OLYMP CENTRUM SPORTU 

MINISTERSTVA VNITRA, kteří každým rokem svými vynikajícími sportovními výkony jak 

na národním, tak rovněž mezinárodním sportovním poli příkladně reprezentují Českou 

republiku a přispívají k propagaci jejího dobrého jména a především dobrého přístupu státu ke 

sportu jako takovému, se navrhuje udělovat titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“. 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA zabezpečuje jako jedno ze tří 

resortních sportovních center v České republice přípravu ke státní sportovní reprezentaci 

České republiky, včetně juniorské kategorie a přípravy sportovních talentů. Ocenění bude 
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udělováno celkově 4 sportovcům (za první tři místa v kategorii dospělých a jedno ocenění pro 

nejlepšího juniorského sportovce). 

 

K § 10 

Tato cena by měla sloužit k ocenění významného a současně mimořádného počinu či přínosu 

v oblasti sportu a navrhuje se udělovat ji sportovcům, kteří reprezentují či reprezentovali 

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, a to k ocenění jejich 

dlouhodobé a úspěšné reprezentace České republiky v konkrétním odvětví sportu, jímž 

značnou měrou přispěli svými vynikajícími, dlouhodobými sportovními výkony k zviditelnění 

daného odvětví sportu nejen v České republice, ale rovněž ve světovém měřítku, a zásadně 

tak promluvili do historie sportu jako takového. Tuto cenu je možné udělit rovněž také jako 

ocenění mimořádného počinu v oblasti sportu, díky němuž se stal daný sportovec svým 

počinem velkou inspirací a pozitivním motivačním prvkem aktivního přístupu ke sportu pro 

děti, mládež či širokou veřejnost v různých odvětvích sportu, či k ocenění příkladného 

dodržování zásad fair play v oblasti sportu. 

 

K § 11 

K ocenění sportovců, kteří působí nebo působili v OLYMPU CENTRU SPORTU 

MINISTERSTVA VNITRA a proslavili se svými dlouhodobými vynikajícími sportovními 

výsledky, je navrhována možnost uvést je do Síně slávy.  

 

K § 12 

Nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády se stanoví na 1. září 2017. Delší legisvakance 

není s ohledem na obsah navrhované právní úpravy zapotřebí. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPUDX70D)


