
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra 

Návrh nařízení vlády byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dne 7. července 2017 s termínem pro zaslání připomínek do  

14. července 2017. Celkem byly k návrhu nařízení vlády uplatněny 4 zásadní připomínky, a to 2 připomínkovými místy. 

 

Zásadní připomínky uplatnily: Ministerstvo financí a Úřad vlády České republiky - místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. 

 

Pouze doporučující připomínky uplatnily: Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti, kancelář vedoucího Úřadu vlády České republiky, odbor kompatibility Úřadu vlády České 

republiky, Svaz měst a obcí České republiky a hlavní město Praha. 

 

Žádné připomínky neuplatnily: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Bezpečnostní informační služba, Česká 

národní banka, Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace odborových svazů, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj, 

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Jihočeský kraj, 

Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj. 

 

Připomínky v termínu pro sdělení připomínek nezaslaly: Ministerstvo dopravy, Kraj Vysočina a Úřad pro zahraniční styky a informace. 

 

Pořadí zásadních připomínek jednotlivých připomínkových míst: 

 

1. Ministerstvo financí, 

2. Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. 
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Připomínkové 
místo 

Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

1. Ministerstvo 
financí 

 
K § 4 – není jasné, na základě čeho bude „Přívětivý úřad“ 
vybírán. Podle našeho názoru by o tomto titulu měli 
rozhodovat občané. Je třeba doplnit alespoň důvodovou 
zprávu o informaci, jak bude výběr probíhat.  
 

 

Vysvětleno. Soutěž je hodnocena na základě kritérií, která 

stanovuje Ministerstvo vnitra jako organizátor soutěže. Kritéria 

postihují zejména, nikoli výlučně, oblasti dostupnosti, 

transparentnosti a komunikace obecních a městských úřadů. 

Seznam aktuálních kritérií je zveřejňován na internetových 

stránkách Ministerstva vnitra, a to před konáním ročníku soutěže, 

na který se vztahují – viz http://www.mvcr.cz/clanek/kvalitni-

verejna-sprava.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d. 

Zároveň bylo v tomto směru doplněno odůvodnění návrhu. 

 
K § 5 a § 6 – formulace § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 je vágní 
a podle našeho názoru není možné si pod ní nic 
konkrétního představit, anebo naopak je možné si pod ní 
představit cokoliv. Vysvětlení neskýtá ani důvodová 
zpráva, což je třeba napravit. Minimálně o ocenění podle 
§ 5 by opět měli rozhodovat občané. 

 

Vysvětleno. Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve 

veřejné správě se řídí dle platného statutu, který je zveřejněn na 

internetových stránkách Ministerstva vnitra. Statut mimo jiné 

obsahuje zásady udílení cen, povinnosti uchazečů 

a harmonogram – viz http://www.mvcr.cz/clanek/kvalitni-verejna-

sprava.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d.  

Zároveň bylo v tomto směru doplněno odůvodnění návrhu. 

 
K § 12 - není jasné, proč má navrhované nařízení vlády 
nabýt účinnosti 1. září 2017, když připomínkové řízení 
probíhá až v červenci tohoto roku. V případě 
navrhovaného právního předpisu se nejedná o např. 
předcházení hrozícím škodám, a proto by postačovalo, 
kdyby nabytí účinnosti bylo stanoveno např. na prosinec 
letošního roku, anebo leden roku 2018. Pak by mohlo 
proběhnout i standardně dlouhé připomínkové řízení. 
 

 
Vysvětleno.  
Ministerstvo vnitra přistoupilo podobně jako jiná ministerstva 
v poslední době (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu či 
Ministerstvo zahraničních věcí) k zakotvení možnosti udělovat 
ocenění v souladu se zákonným zmocněním obsaženým 
v rozpočtových pravidlech. Smyslem navrženého termínu nabytí 
účinnosti je zajistit, aby ke splnění tohoto úkolu došlo ještě 
v tomto volebním období. Jedná se o problematiku, která se 
věcně nedotýká jiných rezortů a Ministerstvo vnitra ani 
nevyžaduje navýšení prostředků ve své rozpočtové kapitole, 
a proto předseda Legislativní rady vlády povolil zkrácení 
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mezirezortního připomínkového řízení.   

2. Úřad vlády 
ČR – 
místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace 

 
K odůvodnění - požadujeme v důvodové zprávě uvést 
důvody pro rozdílné limity pro další věcná (peněžitá) 
ocenění jednotlivých cen. 
 

 
Akceptováno – odůvodnění doplněno, výše horního limitu hodnoty 
ocenění sjednocena na 10 tis. Kč (zvýšením předmětné částky 
u medaile „Za zásluhy o české archivnictví“). Výjimkou jsou pouze 
Medaile ministra vnitra, u níž je s ohledem na význam tohoto 
ocenění navrhováno umožnit poskytnout hodnotnější věcné 
ocenění, a titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“, kde se 
jeví vhodné i s ohledem na možnost udělování peněžitého (tedy 
nejen věcného ocenění) a odstupňování hodnoty ocenění podle 
pořadí nastavit limity vyšší. 

   

V Praze 21. září 2017 

Vypracoval: Mgr. Jan Vévoda Podpis: 
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