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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a zhodnocení platného právního stavu 

Nařízení vlády musí v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnout nezbytnou právní oporu pro používání finančních prostředků státního rozpočtu na 

ocenění udělovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). 

S ohledem na výše uvedené vychází návrh novelizace nařízení vlády č. 313/2010 Sb., 

o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, z faktu, že toto 

nařízení v současnosti nekoresponduje s objektivně danými požadavky kladenými na 

ministerstvo v oblasti oceňování studentů, vědců, dětí a mládeže, sportovců a pedagogů 

a dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání. Aktuální struktura ocenění pokrývá výše 

uvedené kategorie značně nerovnoměrně a některé kategorie dokonce nepokrývá vůbec. 

Současně platí, že dotčené nařízení nebylo aktualizováno téměř osm let a jím stanovené 

finanční prostředky tudíž v některých případech neodpovídají nárůstu cenové hladiny nebo 

v případech jiných nereflektují význam úspěchů a počinů potenciálně oceňovaných fyzických 

a právnických osob spadajících do jednotlivých cílových skupin. Vznik zcela nových ocenění 

nebo případně navýšení finančních prostředků u ocenění již existujících si v neposlední řadě 

klade za cíl motivovat osobnosti naší společnosti a mladé studenty, vědce a sportovce 

a adekvátně oceňovat jejich úspěchy na tuzemské i zahraniční scéně. 

Návrh novelizace nařízení zahrnuje následující ocenění: 

 Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia 

ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, 

 Plaketu Františky Plamínkové, 

 Cenu Milady Paulové, 

 Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků, 

 Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských 

a paralympijských hrách, 

 Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce, 

 Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“, 

 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží, 

 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“, 

 Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 

v Praze, 

 Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovy J. A. Komenského 

v Praze, 

 Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“. 
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Ve srovnání s původním nařízením byla z novelizovaného znění odejmuta neaktivní ocenění 

„Plaketa Jana Ámose Komenského“ a „Čestné uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

za práci s dětmi a mládeží“. Novelizace naopak nově obsahuje ocenění „Plaketa Františky 

Plamínkové“, „Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na 

olympijských a paralympijských hrách“, „Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“, „Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

,Talent‘“ a dále ocenění Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 

v Praze „Medaile J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny 

J. A. Komenského v Praze“ a „Medaile Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského v Praze“ a ocenění České školní inspekce „Medaile České školní 

inspekce ‚Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání‘“. 

Návrh nařízení vlády neobsahuje ocenění ministerstva, která vycházejí z nařízení vlády 

č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje 

a  inovací. Konkrétně se jedná o Cenu ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za 

mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Cenu Františka Běhounka. 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Nařízení vlády je vydáváno v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, který provádí, a v jeho mezích. 

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, judikatura jejich soudních orgánů nebo obecné právní zásady 

práva Evropské unie se na oblast navrhované právní úpravy nevztahují. 

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 

Finanční nároky na státní rozpočet související s předkládanou novelou nařízení vlády budou 

pokryty v rámci rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Finanční prostředky budou zajištěny v rámci stanovených výdajových limitů pro jednotlivé 

roky a nebudou předmětem žádosti o navýšení rozpočtu. 

Předkládaná novela nařízení vlády nepředpokládá hospodářský a finanční dopad do jiných 

veřejných rozpočtů než kapitoly ministerstva, ani dopady do podnikatelského prostředí České 

republiky, 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. 
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Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace. Materiál nemá dopad na rovnost žen a mužů, neboť žádným způsobem 

nerozlišuje mezi osobami. 

Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Riziko narušení ochrany soukromí a zneužití osobních údajů je v případě navrhované právní 

úpravy minimální. S případnými osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými předpisy 

vztahujícími se k ochraně osobních údajů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

S ohledem na transparentnost procesu udělování jednotlivých ocenění a nastavená interní 

pravidla a kritéria oceňovaní ministerstvem a ostatními přímo řízenými organizacemi 

ministerstva jsou korupční rizika spojená s navrhovanou právní úpravou minimální. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Čl. I 

K bodu 1. (§ 1) 

Ustanovení uvádí aktualizovaný výčet ocenění udělovaných v oblasti školství, mládeže 

a tělovýchovy jak ministerstvem, tak nově Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. 

Komenského v Praze a Českou školní inspekcí. 

K bodu 2. (§ 2 odst. 2) 

Nově se stanovuje, že udělení Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se 

osvědčuje diplomem. Toto zpřesnění znění odstavce 2 reflektuje fakt, že Medaile jsou již 

mnoho let každoročně udělovány spolu s diplomem. 

K bodu 3. (§ 3 odst. 2) 

Změnu představuje navýšení horního stropu jednoho věcného nebo peněžního ocenění  Ceny 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 

studijním programu a za mimořádné činy studentů z 25 000 Kč na 50 000 Kč. Horní limit 

deseti ocenění udělených v jednom kalendářním roce zůstává zachován. 

Úprava umožní flexibilněji rozlišovat mimořádnost studijních výsledků, vědeckých, 

výzkumných, vývojových, uměleckých nebo dalších tvůrčích činností a mimořádných činů 

studentů. 

K bodu 4. (§ 4) 
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V současné době neudělovanou Plaketu Jana Ámose Komenského nahrazuje nové ocenění 

„Plaketa Františky Plamínkové“. Za vznikem tohoto ocenění stojí snaha zachovat a šířit 

významný odkaz aktivní učitelky, bojovnice za práva žen a demokratky Františky Plamínkové, 

která se za okupace zapojila do odbojové organizace Obrana národa a za heydrichiády byla 

popravena. 

Ocenění v podobě plakety a diplomu bude udělováno fyzickým osobám za statečnost v boji 

proti zlu a nenávisti a projevenou morálnost a smysl pro spravedlnost v náročných a tíživých 

situacích. 

K bodu 5. (§ 5 odst. 2) 

Změnu představuje navýšení horního limitu peněžního ocenění Ceny Milady Paulové ze 

150 000 Kč na 250 000 Kč. 

Tato úprava odpovídá prestiži, kterou si Cena Milady Paulové v průběhu let udělování získala. 

K bodu 6. (§ 7) 

Nově zakotvuje věcné nebo peněžní ocenění za medailové umístění sportovců na olympijských 

a paralympijských hrách v hodnotě jednotlivého ocenění do 2 500 000 Kč. 

Toto ocenění se vztahuje k doposud nepokryté oblasti olympijských a paralympijských 

sportovců. Přestože stanovené finanční prostředky uvolněné na toto ocenění poměrně výrazně 

převyšují finanční prostředky uvolněné na ostatní ocenění, jejich výše reflektuje globální 

prestiž olympijských a paralympijských her a excelenci českých sportovců, kteří se daných her 

zúčastní a medaili získají. 

Konkrétní pravidla udělování tohoto ocenění budou upravena interním předpisem ministerstva. 

K bodu 7. (§ 8) 

Ustanovení § 8 se zrušuje. 

Ke zrušení Čestného uznání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi 

a mládeží dochází z důvodu nevyužívání tohoto ocenění a obdobného zaměření jako v případě 

Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží. 

K bodu 8. (§ 9) 

Novelizace Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce – kromě 

technické úpravy názvu ocenění – přináší z důvodu zpřesnění specifikaci cílové skupiny a dále 

navýšení finančního limitu jednoho ocenění z 25 000 Kč na 100 000 Kč a celkového finančního 

stropu všech těchto ocenění udělených v jednom kalendářním roce z 1 250 000 Kč na 2 000 000 

Kč. 

Navýšené finanční limity lépe reflektují mimořádnost výkonů českých sportovců 

reprezentujících Českou republiku na prestižních mezinárodních sportovních soutěžích. 

K bodu 9. (§ 9a) 
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Nově zařazené Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy cílí na nejúspěšnější sportovce akademické reprezentace České republiky, kteří 

dosáhli mimořádných sportovních výsledků. Již v minulosti probíhající přijetí sportovců je 

organizováno v součinnosti s Českou asociací univerzitního sportu a Vysokoškolským 

sportovním centrem MŠMT. 

Sportovci budou oceňováni věcným nebo peněžním oceněním zohledňujícím jejich medailové 

umístění v hodnotě do 35 000 Kč, přičemž finanční strop všech ocenění udělených v jenom 

kalendářním roce nebude moci přesáhnout 1 500 000 Kč. 

Stanovené finanční limity poslouží k odpovídajícímu a flexibilnímu oceňování úspěchů 

sportovců akademické reprezentace reprezentujících Českou republiku na prestižních 

mezinárodních sportovních soutěžích. 

K bodu 10. (§ 10 odst. 2) 

Změnu představuje navýšení finančního limitu jednoho věcného nebo peněžního ocenění Ceny 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“ z 5 000 Kč na 6 000 Kč a finančního 

stropu všech ocenění udělených v jednom kalendářním roce ze 150 000 Kč na 200 000 Kč. 

Navýšený finanční limit jednoho ocenění reflektuje nárůst cenové hladiny. Navýšení finančního 

stropu všech ocenění udělených v jednom kalendářním roce pak každoročně umožní ocenit 

touto symbolickou cenou více právnických či fyzických osob za mimořádné činy a jednání 

odpovídající zaměření tohoto ocenění. 

K bodu 11. 

(§ 10a) 

Novelizace Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží rozšiřuje 

zaměření činností fyzických a právnických osob o oblast sportu a tělovýchovy. Současně 

dochází k navýšení finančního limitu jednoho věcného ocenění z 5 000 Kč na 20 000 Kč 

a finančního stropu všech ocenění udělených v jednom kalendářním roce z 25 000 Kč na 

500 000 Kč. 

Navýšené finanční limity umožní flexibilněji oceňovat fyzické a právnické osoby za jejich 

dlouhodobou práci s dětmi a mládeží. Současně umožní udělit v jednom kalendářním roce větší 

množství těchto ocenění – pakliže to bude potřeba. 

(§ 10b) 

Nově zakotvuje ocenění Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“, jež bylo 

udělováno do roku 1997 a následně zrušeno. Toto ocenění je udělováno žákům nebo studentům 

do 21 let, kteří ve vnitrostátním nebo mezinárodním srovnání dosáhli mimořádných výsledků 

zejména v technických a přírodovědeckých oborech nebo v těchto oborech excelovali na 

významných mezinárodních soutěžích. Obnovením tohoto ocenění dojde k ustavení 

významného motivačního prvku zaměřeného na cílovou skupinu mladých, tvořivých 

a nápaditých badatelů a vynálezců, která v rámci dosavadní struktury ocenění nebyla 

uspokojivě pokryta. 
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Žáci nebo studenti budou oceňováni věcným nebo peněžním oceněním v hodnotě do 

50 000 Kč, přičemž finanční strop všech ocenění udělených v jenom kalendářním roce nebude 

moci přesáhnout 500 000 Kč. 

(§ 10c, 10d a 10e) 

Z důvodu systematického uchopení problematiky ocenění ministerstva jsou do novelizace 

nařízení zahrnuta i dosud již udělovaná ocenění Národního pedagogického muzea a knihovny 

J. A. Komenského v Praze a České školní inspekce. Ve všech třech případech se jedná 

o ocenění pamětními medailemi bez finančního ohodnocení. Medaile uděluje ředitel Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, respektive ústřední školní 

inspektor. 

Čl. II 

V souladu s legislativními zvyky se účinnost navrhuje stanovit na patnáctý den po datu 

vyhlášení. 
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