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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana 

Roberta Plagy dne 29. března 2018, s termínem dodání stanovisek do 23. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 
K textu nařízení vlády 

K novelizačnímu bodu 11 [k § 10c] 

Doporučujeme v § 10c odst. 1 slova „v duchu Komenského“ 

nahradit slovy „v duchu J. A. Komenského“. 

 

Akceptováno. 

Předmětná část textu § 10c odst. 1 nově zní „…v duchu zásad J. A. 

Komenského…“. 

K platnému znění nařízení vlády s vyznačením 

navrhovaných změn 

Doporučujeme nahradit název materiálu V. tak, že bude znít 

„Platné znění nařízení vlády č. 313/2010, o oceněních 

udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

s vyznačením navrhovaných změn.  

 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 

financí 

Ve vztahu k Medaili J. A. Komenského Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a 

Medaili Přemysla Pittra je třeba vyjasnit postavení Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, 

jehož ředitel obě ocenění uděluje.  

Podle ustanovení § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel vláda 

stanoví nařízením druhy ocenění a podmínky pro jejich 

udělování v případě, že se jedná o ocenění udělované orgány 

moci výkonné. Máme pochybnosti, zda v případě muzea lze 

Akceptováno jinak. 

Blíže viz 1. zásadní připomínka Ministerstva vnitra níže. 
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hovořit o orgánu moci výkonné. 

 

V navrhovaném textu § 1 doporučujeme v písmeni k) název ceny 

neuvádět velkými písmeny, tj. písmeno k) uvést ve znění 

"k)"Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent", ". 

V případě akceptování této připomínky je třeba změnu 

promítnout i do navrhovaného textu § 10b. 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

V § 10c v závěru první věty doporučujeme slova "...v duchu 

Komenského…“ nahradit slovy „… v duchu zásad J. A. 

Komenského.". 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 

vnitra 
K čl. I bodu 1 – k § 1:  

Upozorňujeme, že přestože název novelizovaného nařízení vlády 

zní „o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy“, je nově navrhováno, aby byla tato ocenění 

udělována i jinými institucemi než ministerstvem. Není přitom 

ani jasně stanoveno, která instituce nebo osoba jednotlivá 

ocenění uděluje. Navrhujeme proto ponechat, že ocenění jsou 

udělována pouze Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Určení osob, které budou konkrétní ocenění předávat, již podle 

našeho mínění nemusí být v nařízení vlády obsaženo, neboť se 

jedná o interní záležitost rezortu. Pokud by předkladatel přeci jen 

chtěl tento aspektu oceňování upravit, měl by tak učinit pro 

všechny druhy ocenění.  

V této souvislosti upozorňujeme, že „přímo řízené organizace“ 

není termín, který by byl v našem právním řádu používán. 

Navrhované ustanovení proto požadujeme upravit. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 

Souhlasíme s tím, že ministr může pověřit další osoby vlastním 

předáním ocenění. Text § 1 byl proto nově rozčleněn na odstavec 1 

obsahující výčet ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

odstavec 2 obsahující ocenění České školní inspekce jakožto samostatné 

organizační složky státu. Díky této úpravě textu byl vypuštěn sporný 

termín „přímo řízené organizace“.  

Z odstavců 2 § 10c, 10d a 10e byly vypuštěny ty části ustanovení, které 

zmiňovaly, že předmětné medaile předává ředitel Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského respektive 

Ústřední školní inspektor. Prostřednictvím tohoto kroku bylo dosaženo 

sjednocení textu jako celku. 

K čl. I bodu 6 – k § 7 odst. 3:  

Domníváme se, že navrhované ustanovení obsahuje 

nedovolenou subdelegaci, neboť Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy stanovuje povinnost vydat pravidla, kterými bude 

upravovat podmínky udělování ocenění. Navrhujeme proto toto 

ustanovení vypustit a stanovení konkrétní výše ocenění ponechat 

Akceptováno. 

Ustanovení § 7 odst. 3 bylo z předmětného nařízení vlády vypuštěno. 

Vznik interních pravidel ministerstva pokrývajících komplexní otázku 

oceňování olympioniků a paralympioniků bude zmíněn pouze 

v odůvodnění materiálu. 
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obdobně jako u ostatních ocenění na interním rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

K čl. I bodu 11 – k § 10e odst. 2:  

Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné, aby ocenění podle § 

10e odst. 1 tvořila medaile a diplom (namísto osvědčení), jako je 

tomu u obdobných ocenění podle tohoto nařízení. 
 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

K čl. I bodu 11 – k § 10c:  

V odstavci 1 doporučujeme slovo „edukace“ nahradit slovem 

„vzdělávání“, neboť se jedná o český ekvivalent tohoto slova 

 

Upozorňujeme, že z textu ustanovení vyplývá, že ředitel uděluje 

pouze medaili, není tedy stanoveno, kdo by v takovém případě 

uděloval diplom. Doporučujeme proto ustanovení upravit, 

například obdobně jako je tomu v § 2 odst. 2 stanovit, že se 

udělení medaile osvědčuje diplomem. Tuto připomínku 

uplatňujeme také k § 10d a 10e. 
 

 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky.  

 

Akceptováno jinak. 

Byl upraven text § 2 odst. 2 a § 4 odst. 2. 

K čl. I bodu 11 – k § 10d odst. 1:  

S ohledem na legislativní praxi doporučujeme spojku „i“ 

nahradit spojkou „a“, popřípadě „nebo“. 
 

Akceptováno. 

Text byl upraven ve smyslu připomínky, byla doplněna spojka „nebo“.  

Ministerstvo 

zahraničních 

věcí 

K novelizačnímu bodu 5 – ust. § 5 odst. 2: 

S ohledem na poskytování prostředků ze státního rozpočtu MZV 

doporučuje v předmětném ustanovení doplnit nejvyšší možný 

počet udělovaných Cen Milady Paulové za kalendářní rok, tj. 

počet cen, u níž se má zvýšit horní limit peněžního ocenění, 

popřípadě nejvyšší limit hodnot udělených ocenění v jednom 

kalendářním roce - obdobně jako tomu je ve stávajícím ust. § 3 

odst. 2 novelizovaného vládního nařízení, resp. stávajícím ust. § 

6 či v navrhovaném ust. § 9 odst. 2, jakož i nově doplňovaných 

ust. § 9a, § 10a a § 10c, tj. u ocenění spojených s poskytnutím 

věcné nebo peněžní odměny. 

 

Akceptováno. 
Novelizační bod 5. v čl. I byl upraven takto: „Ocenění podle odstavce 

1 tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši do 250 000 Kč. V kalendářním 

roce může být uděleno pouze jedno toto ocenění.“. 
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K novelizačnímu bodu 6 – ust. § 7 odst. 3: 

MZV doporučuje zvážit vhodnost stanovení v právním předpise, 

že budou vydána „pravidla poskytování dotčeného ocenění“, 

v nichž se stanoví konkrétní výše věcných nebo peněžních 

ocenění „zohledňujících medailové umístění sportovce na 

olympijských nebo paralympijských hrách“. MZV považuje 

tento odkaz na interní předpis/dokument za nesystémový, a to 

s ohledem na absenci obdobného odkazu u jiných ocenění, u 

nichž je stanoven nejvyšší možný limit na jedno ocenění s tím, 

že konkrétní výše je rovněž závislá na medailovém umístění 

oceňované osoby (srov. ocenění udělované podle ust. § 9 či nově 

navrhovaného ust. § 9a). 

 

MZV navíc předpokládá, že interní normy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy stanoví bližší podrobnosti pro udělování 

každého z ocenění upraveného, resp. zakotveného v předmětném 

nařízení vlády. 

 

Alternativním řešením by dle MZV mohlo být stanovení 

konkrétních částek přímo v předmětném nařízení vlády, popř. 

“zmocnění“ pro předkladatele uveřejnit je ve Věstníku 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pokud by však 

k obdobné úpravě, tj. ke stanovení konkrétních výší ocenění  ve 

veřejně přístupném prameni, nedošlo u jiných ocenění, jednalo 

by se i tak o nesystémový postup.   

 

Akceptováno. 

Ustanovení § 7 odst. 3 bylo z předmětného nařízení vlády vypuštěno. 

Vznik interních pravidel ministerstva pokrývajících komplexní otázku 

oceňování olympioniků a paralympioniků bude zmíněn pouze 

v odůvodnění materiálu (viz zásadní připomínku ministerstva vnitra 

výše). 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Zásadní připomínky: 

Žádáme řádně zdůvodnit zrušení ocenění „Plaketa Jana Ámose 

Komenského“. Popřípadě uvést, proč se toto ocenění, jak o tom 

hovoří důvodová zpráva, v současné době neuděluje. 

 

Oceňování kvalitních pedagogů za jejich dlouholetou soustavnou 

práci se nám jeví jako opodstatněné, a to zejména v současné 

situaci, kdy prestiž pedagogů neodpovídá významu jejich funkce 

ve společnosti. Medaile MŠMT toto sice umožnuje, ovšem bez 

věcného ocenění. 

 

Vysvětleno. 

Pokud jde o Plaketu Jana Ámose Komenského, toto ocenění nejenže 

není v současné době udělováno, ale dle předkladatelem zjištěných 

informací ani nikdy udělováno nebylo, tzn. plakety jako takové ve 

fyzické podobě neexistují. 

MŠMT bude v rámci navrhované struktury ocenění disponovat dalšími 

poměrně pestrými možnostmi, jak kvalitní pedagogy oceňovat. Jde např. 

o Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělováchovy, Plaketu 

Františky Plamínkové, ocenění Evropský učitel jazyků, Medaili J. A. 

Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. 

Komenského v Praze či v neposlední řadě Cenu Milady Paulové, která je 
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udělována mimo jiné za „…významnou pedagogickou, publikační nebo 

popularizační činnost,…“. 

Co se týče vzájemného vztahu mezi Medailí Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a Plaketou Jana Ámose Komenského, docházelo 

by rovněž k nechtěné duplikaci. Zatímco ustanovení Plakety uvádí, že je 

ocenění udělováno „…pedagogovi zpravidla u příležitosti významného 

životního jubilea, a to za dlouhodobý přínos výchově a vzdělávání 

v České republice.“, Statut Medaile Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, dostupný na internetových stránkách ministerstva, 

stanovuje obdobně, že je Medaile udělována „…za významnou 

pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou 

činnost…“ a dále že „…medaili lze udělit též při příležitosti životního 

nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti 

školství, mládeže nebo tělovýchovy.“. Pokud v rámci uvedeného 

překrytí zaměření obou ocenění přihlédneme k prestiži a renomé, které 

má v pedagogické obci Medaile Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, je z našeho pohledu užívání ocenění Plakety Jana Ámose 

Komenského nadbytečné. 

Konečně k věcnému ocenění pedagogů, během slavnostního 

ceremoniálu předávání Medailí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy v roce 2017 obdržel kromě Medaile MŠMT každý pedagog 

navíc věcné ocenění v podobě unikátní skleněné čočky přímo za tímto 

účelem navržené a vytvořené studenty Střední uměleckoprůmyslové 

školy sklářské Kamenický Šenov. 

V Praze 4. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Nosálek Podpis: 
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