
 
  V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  
 

 
Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zahraničních věcí dne 1. listopadu 
2018, s termínem dodání stanovisek do 8. listopadu 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 

Č. Resort Připomínky Vypořádání 
1. MŠMT 1. Doporučující 

K materiálu, § 3 odst. 4 : Vzhledem ke skutečnosti, že pod navrhovaným textem na lícové 
straně medaile bude umístěno pouze určité vyobrazení, nepovažujeme za vhodné označovat 
tento text za „nadpis“ a doporučujeme tak toto slovo nahradit slovem „text“. 

Akceptováno. Text změněn. 

2. MŠMT 2. Doporučující 
S ohledem na Přílohu č. 1 ke zvláštní části Odůvodnění není rubová strana medaile 
v předmětném ustanovení popsána dostatečně přesně, jelikož neobsahuje informaci, že je na 
této straně medaile také vyryto logo předkladatele, a to včetně textu „Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky“. Doporučujeme předmětné ustanovení v uvedeném 
smyslu doplnit. 

Akceptováno. Text doplněn. 

3. MŠMT 3. Doporučující 
K materiálu, § 5 odst. 3 písm. a): Doporučujeme předkladateli zvážit, zda je vhodné a 
účelné požadovat po osobě, která podává návrh na udělení ocenění také uvedení data 
narození a životopisu fyzické osoby, která je navrhována, jelikož osoba, která tento návrh 
podává, nemusí mít k podobným údajům přístup a dále např. v životopise bude muset 
dozajista být více údajů, které mohou souviset s předchozím absolvovaným vzděláním či 
předchozí činností dané osoby, což jsou však údaje, které v žádném ohledu nemusí souviset 
s důvody, pro které je fyzická osoba navrhována na udělení ocenění. Z hlediska navrhující 
osoby tak považujeme za pravděpodobné, že stručný životopis poskytnutý na základě 

Akceptováno částečně. Dosavadní 
zkušenosti ukázaly vhodnost požadovat 
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 
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předmětného ustanovení bude obsahovat pouze velmi podobné údaje, které jsou 
požadovány dle písmene c) a budou se tedy vztahovat pouze na odůvodnění žádosti. 
S ohledem na uvedené doporučujeme materiál změnit a uvedené požadavky v předmětném 
pododstavci odstranit, popř. výše uvedené vysvětlit a toto vysvětlení doplnit do Odůvodnění. 

osobností byla na ocenění přednostně 
vybrána s ohledem na svůj vysoký věk (a 
případnou cestu do ČR). 
V tomto smyslu bylo doplněno 
odůvodnění. 
Poznamenáváme též, že stručný životopis 
navržené fyzické osoby není postačující 
pro zdůvodnění návrhu, jak naznačuje 
závěr odůvodnění uplatněné připomínky.    

4. MPO 1. Doporučující 
K návrhu nařízení K § 5 odst. 3 písm. a) - dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné za 
slovo „jméno“ vložit slova „ popřípadě jména,“. Dále doporučujeme alespoň v odůvodnění 
uvést, co se rozumí bydlištěm fyzické osoby (tj. zda se jedná o bydliště ve smyslu § 80 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. zda by měl 
navrhovatel uvést např. adresu trvalého pobytu fyzické osoby navrhované na udělení 
ocenění). 

 

Akceptováno částečně. Domníváme se, 
že požadavek na uvedení „jména“ 
(v jednotném čísle) je dostačující, i 
s ohledem na ust. § 77 odst. 1 
občanského zákoníku.  
Pokud jde o bydliště, rozumí se jím pojem 
ve smyslu ust. § 80 občanského zákoníku  
s tím, že právní úprava cizích států je 
různá, tzn. že obsah pojmu „bydliště“, 
popř. domicilu se nemusí zcela krýt 
s pojmem definovaným v občanském 
zákoníku. Na okraj se poznamenává, že 
institut trvalého pobytu (ve smyslu zákona 
o evidenci obyvatel) je v mnoha zemích 
institutem zcela neznámým. V tomto 
ohledu byl  text odůvodnění upraven 
v souladu s doporučením. 

5. MPO 2. Doporučující 
K návrhu nařízení. K § 5 odst. 3 písm. b) - navrhujeme zvážit, zda by nemělo být uvedeno i 
identifikační číslo osoby, pokud bylo právnické osobě uděleno, a to z důvodu co nejpřesnější 
identifikace právnických osob. Jelikož není z návrhu nařízení jednoznačně patrné, jak by měla 
být právnická osoba stručně charakterizována, doporučujeme v tomto smyslu doplnit 
vysvětlení do odůvodnění tohoto ustanovení. 

 

Akceptováno částečně. Požadovat po 
navrhovateli identifikační číslo by mohlo 
vést ke zbytečným komplikacím – ze 
zkušeností MZV vyplývá, že pokud jde 
o právnické osoby, jsou obvyklým 
kandidátem na ocenění zahraniční 
nevládní organizace (spolky přátel ČR), 
nadace, think-tanky atd. a požadavek 
identifikačního čísla, jak tomu rozumíme 
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u českých právnických osob, by nemusel 
být splnitelný. Upřesnění „charakteristiky“ 
bylo v odůvodnění doplněno dle 
doporučení. 

6. MPO 4. Doporučující 
K odůvodnění. Obecná část – upozorňujeme, že tato část odůvodnění nařízení vlády by 
měla být strukturována ve smyslu čl. 14 Legislativních pravidel vlády. 

Neakceptováno. Považujeme strukturu 
odůvodnění za odpovídající čl. 14 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

7. MPO 5. Doporučující 
K odůvodnění. Obecná část, str. 6, první odstavec – za účelem zpřesnění textu navrhujeme 
za slova „nerozlišuje mezi osobami“ doplnit slova „podle jejich pohlaví“ (nařízení zmiňuje jak 
právnickou, tak fyzickou osobu). 

Akceptováno. Text doplněn. 

8. MPO 6. Doporučující 
K odůvodnění. Obecná část, str. 6, třetí odstavec – zhodnocení korupčních rizik 
doporučujeme upravit ve smyslu Metodiky CIA, kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci 
boje s korupcí. 

Neakceptováno. Vzhledem k předmětu 
úpravy považujeme relevantní část 
odůvodnění za dostatečnou a v souladu 
s bodem 3 uvedené metodiky. 

9. MPO 7. Doporučující 
K odůvodnění. Zvláštní část, str. 7 – domníváme se, že by bylo vhodné, aby odůvodnění k § 
3 (udělení medaile) bylo stejně podrobné jako odůvodnění k § 4 (udělení Ceny Gratias agit). 

Akceptováno. Odůvodnění k § 3 
doplněno. 

10. MPO 8. Doporučující 
Zvláštní část, příloha – navrhujeme, aby příloha obsahující vyobrazení Medaile, jakož i 
Ceny, byla přílohou nařízení vlády, nikoliv pouze jeho odůvodnění. 

Neakceptováno. Není obvyklé, aby právní 
předpisy upravující resortní ocenění 
obsahovaly přílohu s vyobrazením tohoto 
ocenění. Příkladem „absence“ takové 
přílohy může být nařízení vlády č. 
352/2016 Sb. o ocenění udělovaném 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

11. MV 1. Doporučující 
K § 3 odst. 2, § 4 odst. 2 a § 5: 
Dáváme na zvážení, zda je skutečně nezbytné stanovit v prováděcím právním předpise 
takovou míru podrobností, při jejichž splnění dochází k udělení předmětných ocenění. 
Navrhujeme předmětné pasáže z návrhu vypustit a stanovit bližší kritéria pro udělení 
jednotlivých ocenění, stejně tak požadavky na formální stránku návrhů vnitřním předpisem, a 
to obzvláště za situace, kdy podle navrhovaného § 5 odst. 5 mohou být všechny tyto 
podmínky nahrazeny rozhodnutím ministra zahraničních věcí.  

Neakceptováno. Potřeba přesnějšího 
vymezení kritérií přímo v prováděcím 
právním předpise je dána povahou 
ocenění: zásluhy o diplomacii nejsou 
měřitelné, jako v případě jiných resortních 
ocenění. Navrhovatel chtěl předejít 
návrhům, které by následně musel 
odmítnout. 
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12. MV 2. Doporučující 
K § 4 odst. 1: Uvítali bychom zdůvodnění, proč v případě možnosti udělení ceny GRATIA 
AGIT in memoriam došlo k odchýlení od předchozí praxe. Podle platného nařízení vlády č. 
157/2017 Sb. je možné cenu udělit fyzické osobě in memoriam pouze v případě, že k úmrtí 
došlo až po té, co byl schválen návrh na udělení ocenění. Nově již tato podmínka stanovena 
není. 

Vysvětleno. Tato změna vyplývá ze 
snahy o větší flexibilitu pro udělení ceny 
(na ústředí MZV byl tento požadavek 
opakovaně vznášen ze strany různých 
navrhovatelů).  

13. MF 1. Doporučující 
K § 3 a 4: V odstavcích 1 doporučujeme slova „fyzické nebo právnické osobě“ vypustit 
jako nadbytečná (pokud lze ocenění udělit oběma typům osob, je jejich rozlišování 
zbytečné). 

Neakceptováno. Udělování medailí je 
u širší veřejnosti obvykle spojeno 
s udělováním fyzickým osobám. 
Považujeme za vhodné upozornit 
případné navrhovatele přímo v nařízení 
vlády, že možnost udělení medaile se 
vztahuje i na právnické osoby. 

14. MF 2. Doporučující 
K § 5: V odstavci 1 doporučujeme slovo „může“ v obou větách nahradit slovem „lze“ a ve 
větě první slova „fyzická nebo právnická osoba“ vypustit (pokud mohou návrh podat oba 
typy osob, je jejich rozlišování zbytečné). 

Akceptováno částečně. Text upraven 
v obou větách. Nicméně v první větě není 
uvedeno slovo „lze“, ale slova „se 
předkládá“, aby bylo zcela jasné, že návrh 
na udělení ocenění je nutno podat pouze  
Ministerstvu zahraničních věcí. 

15. MF 3. Doporučující 
K § 6: Upozorňujeme, že chybí návaznost mezi větou první a druhou. Podle věty druhé 
může ministr zahraničních věcí medaili udělit také „při jiné příležitosti“. Věta první ovšem 
nestanoví žádnou příležitost, při které by se medaile udělovala, pouze upravuje, že 
slavnostní předání se koná jednou ročně. Doporučujeme zvážit úpravu textu. 

Akceptováno. Text upraven.  

16. MF 4. Doporučující 
K obálce materiálu: Obálka předkládaného materiálu je označena jako „PRO INFORMACI 
ČLENŮ VLÁDY“, přičemž v usnesení vlády je navrhováno návrh nařízení vlády schválit. 

Akceptováno. 

17. MF 5. Doporučující 
K obálce materiálu: Předpokládáme, že do materiálu bude doplněna část V. Vypořádání 
připomínkového řízení. 

Akceptováno. 

18. MK 1. Doporučující 
K  § 3 odst. 4 a k § 4 odst. 4: Doporučujeme zvážit, zda je nutné uvádět podrobný popis 
vzhledu medaile a ceny, a to zejména z praktického hlediska, resp. v případě změny vzhledu 
bude nutno nařízení vlády novelizovat. V této souvislosti ještě upozorňujeme i na slovo 
„ministr“ v popisu vzhledu ceny, které se sice vyskytuje i ve zrušovaném nařízení vlády 

Neakceptováno. Nepředpokládáme 
změnu vzhledu medaile ani ceny. Pokud 
jde o cenu a slovo „ministr“, je toto vždy 
vyrýváno ad hoc se jménem ministra/ 
ministryně, takže nehrozí případ, na který 
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č. 157/2017 Sb., ale v případě, že se ministryní zahraničních věcí stane žena, bude text na 
plastice působit nevěrohodně. 

MK upozorňuje. 

19. MK 2. Doporučující 
K § 5 odst. 3 písm. a): Domníváme se, že osoba, která podává návrh na ocenění fyzické 
osoby, nemusí znát všechny údaje podle § 5 odst. 3 písm. a), přesto může navrhovanou 
fyzickou osobu identifikovat dostatečně. 

Vzato na vědomí – viz vysvětlení 
u poznámky č. 3. 

 
 
Vypracoval: I. Dubovický                      Podpis: …………………………… 
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