
č. j.: MSMT-9152/2019-6 

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, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 
15. května 2019, s termínem dodání stanovisek do 5. června 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka 
1. Obecně k novele nařízení vlády 
Předložené nařízení vlády bylo novelizováno v květnu 
2018, kdy došlo k významnému rozšíření o zcela nová 
ocenění v oblasti sportu nebo případně navýšení 
finančních prostředků u ocenění již existujících. K názoru 
MF, že vztah mezi oceněními pro oblast sportu a oblast 
vzdělávání je značně nevyvážený (ve prospěch sportu), se 
MŠMT nevyjádřilo. Požadujeme vysvětlit nepoměr mezi 
oceněními pro oblast sportu a pro oblast vzdělávání. Do 
budoucna se přikláníme k redukci sportovních ocenění ve 
prospěch ocenění v oblasti vzdělávání. 
 

Vysvětleno 
Oceňování sportovců za takto významné sportovní výsledky bylo i 
v minulosti vysoké. MŠMT preferuje na rozdíl od některých 
zahraničních zemí model jednorázové odměny (nikoli jako třeba 
návrh na Slovensku doživotní renty ve výši průměrné mzdy). 
Takto se postupovalo i v minulosti, jen odměny byly poskytovány 
formou dotace sportovním organizacím a ty je pak vyplácely 
sportovcům. MŠMT preferuje přímé ocenění státu za mimořádnou 
reprezentaci země. 
Nejde tedy o nějakou nahodilou změnu, ale o systémové řešení, 
které narovnává podmínky v oblasti podpory sportovců, která je 
nejen v evropském měřítku zcela standardní a vzhledem k 
omezené délce „profesního“ sportovního života u takto 
mimořádných osobností v oblasti sportu žádoucí. 
MŠMT nevidí důvod pro jakékoli porovnávání mezi zcela 
odlišnými obory a způsoby jejich oceňování, a to jen proto, že 
jejich ukotvení je řešeno jedním společným materiálem. 
 
Stanovisko MF: 
Bere na vědomí. 
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Zásadní připomínka 
2. K návrhu na rozšíření kategorie sportovců v oblasti 
sportu 
Aktuálně platné nařízení vlády ohledně ocenění za 
medailové umístění na olympijských a paraolympijských 
hrách nestanovuje žádný roční limit počtu udělených 
ocenění, neboť v tomto případě počet ocenění nelze 
předvídat. Vzhledem k tomu, že nařízením vlády není 
stanovena pevná hodnota ocenění (hodnota jednotlivého 
ocenění nesmí přesáhnout 2,5 mil. Kč), požadujeme do 
návrhu nařízení vlády zapracovat maximální roční limit 
prostředků vyčleněných na toto ocenění v oblasti sportu, 
nebo snížit hodnotu ocenění, a to s ohledem na výši 
ostatních ocenění udělovaných MŠMT. Přitom nijak 
nezpochybňujeme myšlenku ocenit sportovce s mentálním 
postižením.  
 

Neakceptováno 
Dlouhodobě používaný limit byl 10% z ukazatele sportovní 
reprezentace a to části v programu Sportovní reprezentace. 
Rozdělována byla jiným způsobem formou dotace pro sportovní 
organizace. V roce 2016 před navýšením podpory sportu byl tak 
limit přibližně 35 mil. Kč, v roce 2019 by odpovídal v tomto 
kontextu částce 70 mil. Kč. 
MŠMT v době zimní olympiády 2018 rozdělilo přibližně 12 mil. Kč, 
v roce 2019 předpokládá částku do 2 mil. Kč a v roce 2020, kdy 
se konají letní olympijské i paralympijské hry částku do 25 mil. Kč. 
To odpovídá při stávajících rozpočtech financování 0,3% - 3,5% 
rozpočtu. MŠMT přistupuje k oceňování adresně, efektivně a 
hospodárněji než v minulosti. 
Není vhodné tedy takovýto souhrnný limit stanovit, sportovní 
prostředí by tento limit vnímalo jako nárokovou část na 
každoroční odměny. 
Částku ocenění, tedy jejich počet nelze predikovat a byly již 
obsaženy ve dříve schváleném materiálu. MŠMT trvá na pozici, 
že je zcela v kompetenci příslušného ministra ke stanovení 
jednotlivých ocenění v rozsahu stanoveném v materiálu, a to 
vzhledem k množství takto udělovaných ocenění a možností, 
které v daném okamžiku umožní rozpočet ukazatele sportovní 
reprezentace ve vztahu k dalším nákladům, které jsou 
prostřednictvím tohoto ukazatele financovány. 
 
Stanovisko MF: 
Souhlasí. 
 

Zásadní připomínka 
3. K dopadu na státní rozpočet 
Kvitujeme, že výdaje vyplývající z implementace nařízení 
vlády budou zabezpečeny v rámci schválených výdajových 
limitů kapitoly MŠMT bez dodatečných požadavků na 
státní rozpočet.  
Se zřetelem na aktuální stav veřejných financí a významné 
navyšování rozpočtu výdajů kapitoly MŠMT však 
požadujeme opětovné zvážení závazku k novým 

Vysvětleno 
Finanční prostředky na oceňování sportovců jsou řešeny v rámci 
závazného ukazatele sportovní reprezentace. Právě z důvodu, že 
jde o sportovní reprezentanty České republiky, kteří jsou tímto 
způsobem oceňováni, lze v rámci daného ukazatele vyvážit vztah 
mezi prostředky určenými na ocenění a ostatními prostředky, 
které jsou určeny na náklady spojené s podporou sportovní 
reprezentace České republiky jako takové. 
Pro zabezpečení výdajů v souvislosti s Cenou ministra školství, 
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rozpočtovým výdajům. V rámci rozpočtu kapitoly MŠMT 
musí být zabezpečeny především výdaje plynoucí z platné 
legislativy či usnesení vlády. 
Žádáme proto o informaci, v jaké oblasti budou sníženy 
výdaje kapitoly, resp. zda v příslušných oblastech existuje 
rezerva pro zabezpečení výdajů nových.  
 

mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké 
škole existuje potřebná rezerva. 
 
Stanovisko MF: 
Bere na vědomí. 

Zásadní připomínka 
4. K předkládací zprávě 
Do předkládací zprávy („PZ“) požadujeme doplnit 
informaci o finančních nárocích předloženého materiálu na 
státní rozpočet a zdroji jejich krytí. Text uvedený v PZ se 
týká pouze ceny ministra školství za vynikající vzdělávací 
činnost na vysoké škole. 
 

Akceptováno 
Do předkládací zprávy bylo doplněno, že úprava má finanční 
dopad na státní rozpočet, který bude zabezpečen v rámci 
schválených limitů výdajů kapitoly MŠMT (závazného ukazatele 
sportovní reprezentace) na dotčené roky bez dodatečných 
požadavků na státní rozpočet. 
 
Stanovisko MF: 
Souhlasí. 
 

Doporučující připomínka 
1. Dáváme ke zvážení, zda v současné době je vhodné 
navrhovat rozšíření ocenění v oblasti sportu, a to z důvodu 
předpokládaného vzniku Národní sportovní agentury jako 
ústředního orgánu, na kterou by měla agenda podpory 
sportu přejít z kapitoly MŠMT již v letošním roce. 
 

Vysvětleno 
Legislativní novela je zásadní změnou v oblasti sportu. V případě 
schválení této novely, MŠMT musí přistoupit k větší revizi 
(zrušení) ocenění v oblasti sportu. 
MŠMT by ale svou pasivitou v době schvalování novely zákona o 
podpoře sportu, kdy se v letošním roce se konají Global Games a 
Zimní deaflympijské hry, mohlo poškodit rovný přístup ke 
sportovcům a úspěšní sportovci navíc se zdravotním handicapem 
by nebyli oceněni. 
 

Doporučující připomínka 
2. K bodu 2: Doporučujeme větu přeformulovat na: "V § 1 
se na konci odstavce 1 ....". 
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 
 

Doporučující připomínka 
3. K Čl. II Účinnost: Nabytí účinnosti nařízení 
doporučujeme stanovit konkrétním datem (při zachování 
potřebné legisvakance). Tento způsob považujeme za 
přehlednější a uživatelsky přívětivější. 
 

Neakceptováno. 
Navržený způsob považujeme za vhodnější, neboť nelze předem 
s jistotou určit, kdy bude nařízení vyhlášeno, a tedy není možné 
určit konkrétní datum účinnosti tak, aby byla zachována potřebná 
legisvakance. 
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Ministerstvo 
dopravy 

Doporučující připomínka 
Upozorňujeme, že názvu samotného návrhu nařízení 
vlády neodpovídají ostatní části předkládaného materiálu, 
kde je název předkládaného návrhu nařízení vlády uveden 
odlišně. Doporučujeme proto upravit všechny části 
předkládaného materiálu tak, aby název návrhu nařízení 
vlády byl uveden jednotně. 
 

Akceptováno 
Názvy částí materiálů byly upraveny a sjednoceny. 

Ministerstvo 
kultury 

Doporučující připomínka 
V úvodním textu bodu 2 upozorňujeme na chybějící slovo 
„konci“ za slovem „na“. 
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučující připomínka 
1) K novelizačnímu bodu 2 
Doporučujeme v úvodní části novelizačního bodu za slova 
„V § 1 se na“ vložit slovo „konci“.  
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 

Doporučující připomínka 
K odůvodnění 
2) Doporučujeme v souladu s čl. 14 odst. 1 písm. d) 
Legislativních pravidel vlády v obecné části odůvodnění do 
názvu prvního bodu odůvodnění (na str. 1) za slova 
„zhodnocení platného právního stavu“ doplnit slova „a 
odůvodnění nezbytnosti jeho změny“.   
 

Akceptováno. 
Název byl upraven. 

Doporučující připomínka 
K odůvodnění 
3) Doporučujeme zvážit, zda by v té části odůvodnění, 
která se zabývá dopady na osoby se zdravotním 
postižením, neměly být uvedeny konkrétní dopady 
vyplývající z toho, že bude umožněno oceňovat úspěšné 
sportovce z deaflympijských her a Glogal Games. 
 

Neakceptováno 
 

Doporučující připomínka 
K návrhu usnesení 
4) Doporučujeme upravit text záhlaví usnesení a bodu I. 1. 
usnesení. Slova „a zavádí Cena ministra školství, mládeže 

Akceptováno 
Názvy částí materiálů byly upraveny a sjednoceny. 
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a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké 
škole“ doporučujeme zrušit a naopak doporučujeme do 
názvu právního předpisu doplnit slova „ve znění nařízení 
vlády č. 83/2018 Sb.“. (Obdobnou úpravu rovněž 
doporučujeme provést na obálce k právnímu předpisu.) 
 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Doporučující připomínka 
K názvu návrhu nařízení vlády:  
Je uveden nepřesný název nařízení vlády (dále NV). 
Návrh NV má název „Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o 
oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.“  
V návrhu usnesení, obálce a průvodním dopise je uveden 
název „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zavádí 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za 
vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole“. 
Doporučujeme v obálce a návrhu usnesení vlády upravit 
název tak, aby byl v souladu se samotným návrhem 
nařízení vlády. 
 

Akceptováno 
Názvy částí materiálů byly upraveny a sjednoceny. 

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínka 
Obecně: 
Upozorňujeme, že v celém materiálu (viz např. obálka pro 
jednání vlády) je třeba upravit název předkládaného 
nařízení vlády, neboť namísto slov „ve znění nařízení 
vlády č. 83/2018 Sb.“ je v názvu odkazováno na obsahové 
změny v nařízení vlády. 
 

Akceptováno 
Názvy částí materiálů byly upraveny a sjednoceny. 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 2 – k § 1 odst. 1: 
V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme doplnit před 
slova „odstavce 1“ slovo „konci“. 
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodům 3 a 4 – k § 7: 

Neakceptováno. 
V bodu 3. se novelizuje nadpis ustanovení, zatímco v bodu 4. se 
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Dané novelizační body se týkají téže změny, navrhujeme 
je tedy spojit. 
 

novelizuje odstavec 1. Pro přehlednost nepovažujeme za vhodné 
tyto body slučovat. 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 6 – k § 10f: 
Dáváme na zvážení, zda by s ohledem na charakter 
aktivit, za něž bude možné nové ocenění udělit, nebylo 
vhodné název ocenění upravit, neboť ze stávajícího znění 
není zřejmé, že ocenění se uděluje i za inovace ve 
vzdělávání. 
 

Neakceptováno. 
Inovace ve vzdělávání jsou součástí vzdělávací činnosti a není 
třeba je v názvu uvádět. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučující připomínka 
V Čl. I novelizačním bodě č. 2 doporučujeme slova „se na 
odstavce 1“ nahradit slovy „se na konci odstavce 1“. 
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 

Úřad vlády 
České 
republiky 

Doporučující připomínka 
K čl. I bodu 2: 
Doporučujeme za slovo „na“ vložit slovo „konci“. 
 

Akceptováno 
Materiál byl upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

V Praze 12. srpna 2019 

Vypracovala: Ing. Tereza Kotásková, M.A. Podpis: 
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