Návrh pro PV
Č. j.: MSMT-9152/2019-5
IV.
ODŮVODNĚNÍ
OBECNÁ ČÁST
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů
a zhodnocení platného právního stavu
Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „nařízení vlády“) poskytuje právní oporu pro používání finančních
prostředků státního rozpočtu na ocenění udělovaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Předkládaná novelizace nařízení vlády je navrhována za účelem vzniku nové
ceny, a sice Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost
na vysoké škole (dále jen „cena“). Vznik a vyhlášení této ceny bylo Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy stanoveno jako jedno z opatření na podporu kvality vzdělávací činnosti
na vysokých školách v Plánu realizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro
rok 2019. Opatření je součástí prioritního cíle „Zajišťování kvality“ definovaného
v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020. Cílem zavedení ceny je
upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit
vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné
inovace v oblasti vzdělávací činnosti a rovněž podnítit diskuzi o kvalitní výuce na vysokých
školách. Současné znění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, uvedenou cenu nezahrnuje a pro její ustavení
je nezbytná jeho změna.
Další důvod předkládané změny spočívá v rozšíření kategorie sportovců, které lze ocenit za
medailové umístění. Stávající znění nařízení umožňuje ocenit pouze medailisty z olympijských
a paralympijských her. Nově by se tato možnost vztahovala i na úspěšné sportovce z
deaflympijských her a Global Games.
Global Games se rozumí sportovní soutěže pořádané Mezinárodní asociací pro sport osob
s mentálním postižením (INAS).
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
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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.
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 odst. 1 písm. f)
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Ustanovení rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění o účastníky
deaflympijských her a Global Games pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob
s mentálním postižením (INAS)
K bodu 2. (§ 1 odst. 1 písm. n)
Ustanovení zavádí nové ocenění v oblasti vysokého školství, a to Cenu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.
K bodům 3. až 5 (§ 7)
Ustanovení rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění o účastníky
deaflympijských her a Global Games.
K bodu 6. (§ 10f odst. 1 a 2)
Odst. 1 - nově zařazená Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací
činnost na vysoké škole je určena zaměstnancům vysoké školy, kteří ve své vzdělávací činnosti
dosahují mimořádné kvality.
Odst. 2 - počet ocenění je stanoven na maximálně pět ročně se záměrem ocenit více příkladů
dobré praxe a zároveň zachovat prestiž ocenění a atraktivitu finanční odměny. Její výše má
reflektovat důležitost, význam a přínos kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách.
Čl. II
V souladu s legislativními zvyky se účinnost navrhuje stanovit na patnáctý den po datu
vyhlášení.
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