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IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a zhodnocení platného právního stavu 
Zákon č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů v § 49 odst. 6 podmiňuje oprávnění 
orgánů moci výkonné udělovat ocenění vydáním nařízení vlády, jež stanoví druhy ocenění, 
podmínky, za nichž jsou udělována, a orgány, které je udělují.  
V současné době uděluje Ministerstvo zahraničních věcí jedno ocenění, a to Cenu Gratias 
agit, jejíž právní úprava je obsažena v nařízení vlády č. 157/2017 Sb., o ocenění udělovaném 
Ministerstvem zahraničních věcí. Ukázalo se však, že toto ocenění nevyhovuje plně 
požadavkům a potřebám kladeným na Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti oceňování.  
Kritéria pro udělení stávajícího ocenění Cena Gratias agit jsou sice poměrně široká (umožňuje 
ocenit osobnosti a organizace za jejich celoživotní podporu budování přátelských vztahů 
České republiky s jinými státy a za šíření dobrého jména České republiky ve světě), ale do 
okruhu oceněných nebyly zahrnovány např. osobnosti, pro které je diplomacie a zahraniční 
politika součástí jejich pracovních nebo služebních povinností. Kromě toho jsou zde i důvody 
technické povahy. Jelikož příprava křišťálové koule, která tvoří plastiku, (odlití, vyrytí jména 
oceněného, rok udělení ad.) je časově i finančně náročná, je nutné ji připravovat s předstihem 
několika měsíců, a tudíž neumožňuje ocenit jednotlivce nebo organizace podle aktuálních 
potřeb Ministerstva zahraničních věcí.  
Proto se navrhuje v předkládané nové právní úpravě rozšířit druhy ocenění, která by mohlo 
Ministerstvo zahraničních věcí udělovat, a to o Medaili ministra zahraničních věcí „Za 
zásluhy o diplomacii“. Vznik nového ocenění si klade za cíl odstranit omezení stávající právní 
úpravy a umožnit jednak flexibilnější formu ocenění, a zároveň ocenit širší okruh subjektů, 
které mimořádně přispěly k rozvoji diplomacie a zahraničních vztahů České republiky (např. 
emeritní velvyslanci České republiky, zahraniční velvyslanci, významní političtí představitelé 
a jiné osobnosti či organizace mimořádně se podílející na diplomatické aktivitě České 
republiky a na rozvoji našich zahraničních vztahů.  
Návrh nového nařízení vlády tudíž zahrnuje dva druhy ocenění udělovaných Ministerstvem 
zahraničních věcí, jimiž jsou: 

− Medaile ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii“, tj. nově navrhované 
ocenění, 

− Cena Gratias agit, tj. stávající ocenění Ministerstva zahraničních věcí, jehož dosavadní 
právní úprava se s nepatrnými úpravami přejímá do předkládaného návrhu nařízení vlády. 
 

Předkládaný návrh nařízení vlády má zajistit právní oporu pro používání finančních 
prostředků státního rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na udělení dvou 
druhů ocenění a dále stanovit základní pravidla pro tato ocenění tak, aby byla zajištěna 
oprávněnost čerpání prostředků státního rozpočtu.  
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Návrh nového nařízení vlády upravující ocenění udělovaná Ministerstvem zahraničních věcí 
byl upřednostněn před návrhem přímé novely stávajícího nařízení vlády č. 157/2017 Sb. 
z důvodu jejího předpokládaného rozsahu a určité nepřehlednosti.   
 
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. Předmětem navrhované právní úpravy je udělování ocenění 
Ministerstvem zahraničních věcí, stanovení jejich druhu a podmínek, za něž je lze udělit, tzn. 
náležitosti, pro jejichž úpravu rozpočtová pravidla vyžadují formu nařízení vlády (jako druhu 
právního předpisu).  
Navrhovaná právní úprava je tak 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 předmět 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 předkládaným návrhem nařízení vlády budou 
pokryty v rámci rozpočtu kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Finanční prostředky 
budou zajištěny v rámci stanovených výdajových limitů pro jednotlivé roky a nebudou 
předmětem žádosti o navýšení rozpočtu. Jelikož náklady na ocenění budou finančně kryty 
z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, bude dopad na státní rozpočet nulový.  
Udělení navrhovaných ocenění Ministerstva zahraničních věcí nejsou spojena s žádným 
finančním oceněním, jde o ocenění věcná. Nicméně z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí 
jsou, resp. budou hrazeny náklady na zhotovení medaile (předběžně kalkulovány ve výši cca 
2200 Kč včetně raznic na medaili a odznaku). Pro první období 3 až 4 let se předpokládá 
ražba 200 ks medailí). V případě Ceny Gratias agit je nutno do nákladů započítat i výdaje na 
cestovné a pobyt laureátů a jejich doprovodu. V posledních letech se tyto výdaje pohybovaly 
v rozmezí 750 000 až 950 000 Kč. 
Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářský a finanční dopad do jiných 
veřejných rozpočtů než kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, 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. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu mužů a žen 
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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 podle jejich pohlaví či jiného kritéria. 
 
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. Navrhovaná právní úprava je tak 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů i nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh nařízení vlády neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6NK8K6R)



4 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Ustanovení vymezuje předmět úpravy nařízení vlády, jímž jsou ocenění udělovaná 
Ministerstvem zahraničních věcí a podmínky pro jejich udělování. 
 
K § 2 
Ustanovení uvádí výčet ocenění udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí, které nově 
představuje Medaile ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii“ (dále jen 
„medaile“) a Cena Gratias agit (dále jen „cena“), dosud upravená v nařízení vlády č. 157/2017 
Sb. 
 
K § 3  
Uvádí hlavní kritérium pro udělení medaile, čímž je zvlášť významný čin nebo přínos pro 
rozvoj české diplomacie a zahraniční politiky. Oceněným může být právnická osoba či 
fyzická osoba bez ohledu na sídlo či státní občanství. Ustanovení dále vymezuje, že medaile 
může být udělena fyzické osobě také in memoriam. Dále toto ustanovení stanoví kritéria pro 
udělení medaile a následně vymezuje, co tvoří toto ocenění, tj. samotná medaile, odznak, 
diplom a etue. Konečně stanoví hmotnou podobu medaile. Podoba vyplývá z návrhu 
Vojenského historického ústavu.   
Medaile je obvykle udělována jedenkrát ročně, nicméně ministr může rozhodnout o udělení 
i v kterémkoliv jiném okamžiku. V případě fyzických osob je udělována zejména zahraničním 
diplomatům, velvyslancům ČR ad. osobnostem, které splňují jedno či více z daných kritérií. 
V případě právnických osob je udělována mezinárodním organizacím, nadacím, občanským 
sdružením ad. nevládním organizacím, které zvlášť významně přispěly k rozvoji diplomacie 
a mezinárodních vztahů.   
 
K § 4  
Toto ustanovení uvádí hlavní kritérium pro udělení ceny, jímž je šíření dobrého jména České 
republiky v zahraničí. Oceněným může být právnická osoba či fyzická osoba bez ohledu na 
sídlo či státní občanství. Dále se v něm vymezuje, co tvoří cenu, tj. plastika, diplom a etue, 
s tím, že se konkretizuje hmotná podoby udělované plastiky. Jedná se o křišťálovou plastiku 
vážící cca 2,6 kg, která je dílem akademického malíře Zdeňka Petra. Ministerstvo 
zahraničních věcí ke každému ročníku připravuje a vydává sborník laureátů a jeden až dva 
bannery s fotografiemi laureátů pro soubornou výstavu o Ceně Gratias agit.  
Udělení ceny není spojeno s finanční odměnou, ale její součástí je úhrada třídenního pobytu 
v České republice v souvislosti s jejím předáváním. Cena je udělována fyzickým 
a právnickým osobám. Záměrem je nejenom oceňovat dřívější zásluhy, ale také motivovat 
a povzbuzovat laureáty k další činnosti ve prospěch České republiky a vytvářet podmínky pro 
navázání vzájemných kontaktů osobností působících v zájmu České republiky v různých 
částech světa. V odůvodněných případech se předpokládá udělení ceny fyzické osobě také in 
memoriam.  
Cena je udělována pouze jedenkrát ročně. V případě fyzických osob je udělována vědcům, 
podnikatelům, umělcům, spisovatelům, bohemistům, překladatelům či sportovcům, kteří 
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splňují jedno či více z daných kritérií. V případě právnických osob je udělována nadacím, 
občanským sdružením a dalším nevládním organizacím, jakými jsou např. společnosti přátel 
České republiky, krajanské spolky, v tuzemsku pak společnosti pěstující přátelství se 
zahraničím a humanitární organizace, které se zvláště významným způsobem zasadily 
o posílení dobrého jména České republiky ve světě.   
 
K § 5  
Toto ustanovení upravuje procesní pravidla pro přijímání návrhů na udělení ocenění. Je 
umožněno předkládat tyto návrhy kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, a to Ministerstvu 
zahraničních věcí buď přímo anebo prostřednictvím zastupitelských úřadů. Zároveň jsou 
vymezeny i náležitosti písemného návrhu. Mezi těmito náležitostmi je mj. životopis fyzické 
osoby či stručná charakteristika právnické osoby, jejichž ocenění se navrhuje. Dosavadní 
zkušenosti totiž ukázaly vhodnost požadovat už od navrhovatelů podrobnější životopisné 
informace o navrhovaných fyzických osobách, vč. data narození. Často se totiž jedná 
o zahraniční osoby, u kterých je získání (příp. ověření) bližších informací složité a časově 
náročné. Informace o datu narození byla v minulosti již několikrát rozhodující, aby některá 
z navrhovaných osobností byla na ocenění přednostně vybrána s ohledem na svůj vysoký věk 
(a případnou cestu do ČR). Požadavkem na stručnou charakteristiku právnické osoby se 
rozumí vymezení, zda se jedná například o nadaci, nevládní organizaci nebo think-tank. 
Bydlištěm se rozumí místo, kde se navrhovaná fyzická osoba zdržuje s úmyslem tam žít 
trvale, s výhradou změny okolností, popř. místo, kde žije, bydlí, a kde je tudíž k zastižení. 
Pojmu „bydliště“ ve smyslu ust. § 80 odst. 1 občanského zákoníku v zahraničí koresponduje 
(aniž by se jeho pojem zcela kryl) například pojem domicil či residence. O udělení ocenění 
rozhoduje ministr zahraničních věcí na základě doporučení věcně příslušného odboru 
Ministerstva zahraničních věcí. 
 
K § 6 
Toto ustanovení vymezuje četnost předání ocenění zpravidla jednou ročně. U předání ceny, 
která se každoročně vyrábí ad hoc a jejíž výroba je časově náročná, je tomu tak bez výjimek. 
U předání medaile je možná větší flexibilita a předpokládá se předávání popřípadě i vícekrát 
ročně, například v souvislosti s významnou zahraniční návštěvou. 
 
K  § 7 
Toto ustanovení stanoví, že se zrušuje dosavadní právní úprava, upravující udílení pouze 
ceny, kterou je nařízení vlády č. 157/2017 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem 
zahraničních věcí. Obsah tohoto nařízení je však v zásadě přesunut do obsahu nyní 
předkládaného návrhu. K odlišnostem náleží například uvedení (v navrhovaném § 6), že se 
cena slavnostně předává zásadně jedenkrát v roce (bez uvedení pevného termínu) a jen 
u medaile je možnost udělit ji při jiné než jednoroční slavnostní příležitosti.  
 
K § 8  
Navrhuje se stanovit účinnost předloženého návrhu nařízení vlády dnem 1. prosince 2018. 
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 Příloha: 
Ke zvláštní části odůvodnění  
… října 20°8 2018 

 
Medaile „Za zásluhy o diplomacii“ 
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