
Návrh pro PV 
Č. j.: MSMT-9152/2019-5 

V. 

 
Platné znění nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

§ 1  
 

Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy  
 
 (1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:  
  
a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  
  
b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia 
ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,  
  
c) Plaketu Františky Plamínkové,  
  
d) Cenu Milady Paulové,  
  
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,  
  
f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a 
paralympijských hrách, paralympijských, deaflympijských hrách nebo Global Games 
pořádaných Mezinárodní asociací pro sport osob s mentálním postižením (dále jen 
„Global Games“),  
  
g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,  
  
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  
  
i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Fair Play",  
  
j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,  
  
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy "Talent",  
  
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 
v Praze,  
  
m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského 
v Praze., 
 
n) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost 
na vysoké škole. 
 
(…) 
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§ 7  

 
Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na 

olympijských a paralympijských hrách, paralympijských, deaflympijských hrách nebo 
Global Games 

 
(1) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských 
a paralympijských hrách, paralympijských, deaflympijských hrách nebo Global Games se 
uděluje sportovci za medailové umístění na olympijských nebo paralympijských hrách, 
paralympijských, deaflympijských hrách nebo Global Games.  

  
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří věcné nebo peněžní ocenění zohledňující medailové 
umístění sportovce na olympijských nebo paralympijských hrách, paralympijských, 
deaflympijských hrách nebo Global Games. Hodnota jednotlivého ocenění nesmí 
přesáhnout 2 500 000 Kč. 

 
§ 10f 

 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké 

škole  
 
(1) Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost 
na vysoké škole se uděluje zaměstnanci vysoké školy za vynikající vzdělávací činnost 
nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti.  
  
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě 
do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění.  
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