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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.  
Předseda vlády se rozhodl počínaje letošním rokem oceňovat právnické osoby se sídlem 
v České republice, ve kterých má zahraniční právnická nebo fyzická osoba většinový podíl 
na základním kapitálu nebo vůči které je zahraniční právnická nebo fyzická osoba osobou 
v postavení ovládající osoby podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 
společností a družstev, za mimořádný investiční přínos pro ekonomiku České republiky a to 
na základě kritérií ročního obratu právnické osoby, výše zisku právnické osoby 
investovaného v České republice a investice právnické osoby do veřejně prospěšných aktivit 
a projektů, vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje, nebo 
mimořádný přínos v oblasti společenské odpovědnosti. 
Nařízením vlády navrhované ocenění předsedy vlády je cena „Odpovědný zahraniční 
investor v České republice“. 
Předkládaný návrh nařízení vlády má zajistit právní oporu pro používání finančních 
prostředků státního rozpočtu kapitoly Úřadu vlády ČR na udělení ocenění předsedy vlády 
České republiky, jako člena vlády, který není pověřen řízením ministerstva, a dále stanovit 
základní pravidla pro udělení tohoto ocenění tak, aby byla zajištěna oprávněnost čerpání 
prostředků státního rozpočtu.  
Organizační složkou státu, která na základě § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zabezpečuje úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým 
zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou 
pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní 
zákon nebo tak rozhodne vláda, je Úřad vlády České republiky.   
Pro udělování ocenění předsedou vlády dosud neexistuje žádná právní úprava.   

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 předsedou 
vlády, stanovení druhu ocenění a podmínek, za nichž lze ocenění udělit, tzn. náležitostí, 
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 
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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 Úřadu vlády ČR. 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 Úřadu 
vlády ČR, bude faktický dopad na státní rozpočet nulový.  
Udělení navrhovaného ocenění předsedy vlády není spojeno s žádným finančním oceněním, 
jde o ocenění věcné. Z rozpočtu Úřadu vlády ČR budou hrazeny náklady na zhotovení karafy 
se zátkou a sklenic (náklady na výrobu karafy a sklenic, pískování nápisu a etue  včetně 
raznice jsou kalkulovány pro rok 2019 ve výši cca 70.000 Kč), a dále náklady na diplom a 
náklady spojené se slavnostním předáním ocenění.  
Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářský a finanční dopad do jiných 
veřejných rozpočtů než kapitoly Úřadu vlády ČR, 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 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 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/2LBSBFGBZWMU)



3 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Ustanovení vymezuje předmět úpravy nařízení vlády, na základě kterého je ocenění 
předsedou vlády udělováno, druh ocenění a organizační složku státu, která bude zajišťovat 
organizační, technické a finanční podmínky spojené s udělením ocenění. 
 
K § 2 
Ustanovení podrobně upravuje, komu může být ocenění uděleno. Oceněným může být 
pouze právnická osoba se sídlem v České republice, ve které má zahraniční právnická nebo 
fyzická osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční právnickou nebo fyzickou 
osobou většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči které jsou zahraniční právnická 
nebo fyzická osoba samostatně nebo ve spojení s jinou zahraniční právnickou nebo fyzickou 
osobou v postavení ovládající osoby podle zákona upravujícího právní poměry obchodních 
společností a družstev. Dále toto ustanovení upravuje hlavní kritérium pro udělení ocenění, 
kterým je mimořádný investiční přínos pro ekonomiku České republiky.  
Ustanovení uvádí, jaká kritéria mají být zohledněna při výběru právnických osob navržených 
k ocenění - výše ročního obratu právnické osoby; výše zisku právnické osoby investovaného 
v České republice a investice právnické osoby do veřejně prospěšných aktivit a projektů, 
vědy, výzkumu a vzdělávání, inovací, kultury nebo udržitelného rozvoje, nebo mimořádný 
přínos v oblasti společenské odpovědnosti.  
V ustanovení je také popsána cena „Odpovědný zahraniční investor v České republice“, 
která sestává z karafy se sklenicemi, etue a diplomu. 
V ustanovení je rovněž popis, z čeho je karafa vyrobena a jakým nápisem bude opatřena. 
  
K § 3  
Toto ustanovení upravuje procesní pravidla pro předkládání návrhů na udělení ocenění. 
Návrh na ocenění podává výhradně Úřad vlády České republiky ve spolupráci s Agenturou 
pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Návrhy 
na ocenění vyhodnocuje a schvaluje předseda vlády.  
Dále ustanovení upravuje náležitosti návrhu na ocenění – identifikaci právnické osoby 
a důvody pro udělení ocenění. 

K § 4 
Toto ustanovení vymezuje četnost předání ocenění jednou ročně při slavnostním předání 
udělovaného ocenění. 
 
K  § 5 
Navrhuje stanovit účinnost předloženého návrhu nařízení vlády dnem jeho vyhlášení.  
 

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




