
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády ze dne ... 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem vedoucí Úřadu vlády ČR dne 2. srpna 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 13. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

1. Doporučující připomínka 

K § 1 odst. 2 a § 2 odst. 4 

U zaváděných legislativních zkratek doporučujeme uvést první 
uvozovky dole a stejným typem písma jako je ostatní text. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Na základě doporučující připomínky Ministerstva zemědělství byl text 
návrhu nařízení vlády upraven bez zavedení legislativní zkratky „cena“. 

2. Doporučující připomínka 

K § 3 odst. 1 

Doporučujeme do návrhu doplnit, jakým způsobem probíhá 
spolupráce s Agenturou pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Předmětná 
část ustanovení je bez bližšího popisu tohoto procesu vágní. 
Dále doporučujeme blíže rozvést, jak je návrh vyhodnocován (v 
§ 2 odst. 2 je pouze uvedeno, jaká kritéria se při výběru 
právnické osoby navrhované na udělení ceny zohlední), resp. 
doporučujeme zvážit účast poradního orgánu, který by se na 
vyhodnocování podílel (zpracovával by např. doporučení). 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Spolupráce Úřadu vlády České republiky s Agenturou pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu 
bude probíhat na základě vnitřních postupů určených Úřadem vlády 
České republiky, jako organizační složky státu, která zabezpečuje úkoly 
spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením mimo 
jiné i předsedy vlády, který bude cenu udělovat.  

Návrh usnesení dostatečně v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, 
konkretizuje druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, 
a orgány, které je udělují. 

3. Doporučující připomínka 

K § 3 odst. 2 

Doporučujeme opravit formální chybu – druhý pododstavec má 
být označen písmenem b). 

Akceptováno. 
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 
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4. Doporučující připomínka 

K § 4 odst. 2 

Považujeme text tohoto odstavce za nadbytečný. 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. Současně bylo do znění článku 
4 doplněno, že k udělení ocenění dochází při slavnostním předání. 

Ministerstvo 
dopravy 
 

1. Doporučující připomínka 

Doporučujeme upřesnit provedení karafy popsané v ustanovení 
§ 2 odst. 4 návrhu nařízení vlády, zejména to, z jakého materiálu 
bude tato karafa vyrobena a zda bude text na ní proveden 
broušením či jiným způsobem. 

Částečně akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

Ministerstvo 
financí 

1. Zásadní připomínka: 

Ustanovení § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel (zákon č. 
218/2000 Sb.) předpokládá situaci, kdy ocenění uděluje orgán 
moci výkonné. Podle Ústavy České republiky (čl. 67 odst. 1) je 
vrcholným orgánem moci výkonné vláda. Předseda vlády 
orgánem moci výkonné podle našeho názoru není. 

Z tohoto důvodu zastáváme názor, že cenu „Odpovědný 
zahraniční investor v České republice“ by měla udělovat vláda, 
přičemž předseda vlády by toto ocenění předával.   

Lze uvést příklady ocenění, která udělují ministerstva jako 
orgány moci výkonné, nikoliv ministři (např. nařízení vlády č. 
290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem 
zahraničních věcí, nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních 
udělovaných Ministerstvem vnitra). 

Akceptováno. Vysvětleno. 
V textu návrhu nařízení vlády byl doplněn odstavec 3 v § 1. 

Orgány moci výkonné jsou dle hlavy třetí ústavního zákona č.1/1993 
Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prezident 
republiky a vláda jako kolektivní orgán.  Vláda se skládá z předsedy 
vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Ministři stojí zpravidla v čele 
ministerstev, jako organizačních složek státu.  

Organizační složkou státu, která 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.   

Navrhované nařízení vlády je v souladu s § 49 odst. 6 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů, právním předpisem upravujícím vynakládaní peněžní 
prostředků na věcná ocenění z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České 
republiky v souladu s jeho vymezenou působností. 

Ministerstvo 
kultury 

1. Doporučující připomínka 

K § 2 odst. 4 

Doporučujeme upřesnit popis broušení provedeného na karafě. 

Částečně akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

2. Doporučující připomínka 

K § 3 odst. 2 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 
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Upozorňujeme na chybu v označení písmen a) a c) místo a) a 
b). 

3. Doporučující připomínka 

K § 4 odst. 1 

Doporučujeme upřesnit, kolik ocenění může být ročně uděleno. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V letošním roce bude uděleno jedno ocenění. Není však vyloučeno, že 
v následujících letech bude uděleno předsedou vlády více ocenění. 

4. Doporučující připomínka 

K podpisům 

Domníváme se, že na návrhu nařízení vlády by v daném případě 
měl být podepsán pouze předseda vlády. 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. Doporučující připomínka 

K návrhu znění § 2 odst. 2 návrhu nařízení vlády:   

Podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, je pro 
udělení ocenění vládou, resp. předsedou vlády, nezbytné vydat 
nařízení vlády, kterým musí být specifikovány druhy ocenění, 
podmínky a orgány, které ocenění udělují. Nedomníváme se, že 
jsou specifikovány jednoznačně podmínky v souladu se 
zákonným zmocněním a proto by mohlo být nařízení 
považováno za nezákonné. 

K podmínkám se pouze vyjadřuje § 2 odst. 2) nařízení, který 
obecně stanovuje oblasti, ke kterým se přihlédne (viz uvození 
§2 odst. 2) nařízení „Při výběru právnické osoby navrhované na 
udělení ceny se zohlední tato kritéria:“). Kritéria jsou obecně 
pojmenována, ale nejsou jasně specifikována (např. výše 
částky, poměrové ukazatele, váhy či jiným způsobem). Ten, na 
koho nařízení má dopadat, se nemůže dozvědět, jaký přesný 
způsob chování povede k tomu, že mu bude cena udělena. 
Kromě toho se jedná pouze o kritéria, ke kterým se přihlédne, 
nejsou jakkoliv závazná a připouští se tak, že jsou jiná kritéria 
blíže nespecifikovaná, která mohou být rozhodující (§2 odst. 2) 
v kombinaci s §3 odst. 1) „předseda vlády vyhodnocuje a 
schvaluje návrh“). Žádáme o bližší specifikaci podmínek pro 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Návrh nařízení vlády dostatečně v souladu s § 49 odst. 6 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů, konkretizuje druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou 
udělována, a orgány, které je udělují. 

Podmínky jsou vymezeny následovně: 

- komu lze ocenění udělit, 
- kritéria, za něž lze ocenění udělit,  
- kdo předkládá návrhy k ocenění, 
- komu jsou předkládány návrhy k ocenění, 
- kdo z předložených návrhů k ocenění vybírá. 

Pokud se jedná o samotná kritéria, za něž lze ocenění udělit, jsou 
formulována obdobně, jako je tomu i v případě jiných ocenění 
udělovanými organizačními složkami státu, např. § 3 odst. 3 Nařízení 
vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu 
a obchodu. 
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udělení ocenění. 

2. Doporučující připomínka 

K důvodové zprávě:   

V důvodové zprávě nejsou uvedeny další náklady na slavnostní 
večer udílení ceny, přičemž se celkové náklady nemají nikterak 
dotknout státního rozpočtu (budou hrazeny z rozpočtu Úřadu 
vlády). Oproti tomu RIA uvádí dopad na státní rozpočet až do 
výše 100 000 Kč. Žádáme o uvedení těchto informací do 
souladu. 

Akceptováno.  
Texty přehledu dopadů návrhu právního předpisu (RIA) a odůvodnění 
byly upraveny. 

3. Doporučující připomínka 

K přehledu dopadů návrhu právního předpisu:   

Pokud se udílení ceny nijak nedotýká státního rozpočtu, není 
nezbytné, aby Ministerstvo financí bylo dle RIA uváděno jako 
dotčený subjekt. 

Akceptováno.  
Text přehledu dopadů návrhu právního předpisu (RIA) byl upraven. 

4. Doporučující připomínka 

K návrhu znění § 3 odst. 2 návrhu nařízení vlády:   

V materiálu doporučujeme upravit § 3 odst. 2 pís. a) a c) na pís. 
a) a b). 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

1. Zásadní připomínka 

Obecně k návrhu nařízení: 

Upozorňujeme, že návrh nařízení vlády není zcela v souladu s § 
49 odst. 6 rozpočtových pravidel. Uvedené ustanovení 
rozpočtových pravidel stanovuje možnost organizačních složek 
státu vynakládat peněžní prostředky na peněžní a věcná 
ocenění pouze v případě, stanoví-li tak právní předpis. Předseda 
vlády však není organizační složkou státu a ani nestojí v čele 
žádné organizační složky státu (viz § 3 odst. 1 zákona o majetku 
státu). Z důvodové zprávy plyne, že náklady na ocenění budou 
finančně kryty z rozpočtu Úřadu vlády ČR. 

Požadujeme tedy přepracovat nařízení vlády tak, aby bylo 
ze samotného nařízení (i z jeho názvu) patrné, která organizační 
složka státu (např. Úřad vlády ČR) vynakládá peněžní 

Akceptováno. Vysvětleno. 
V textu návrhu nařízení vlády byl doplněn odstavec 3 v § 1. 

Orgány moci výkonné jsou dle hlavy třetí ústavního zákona č.1/1993 
Sb., ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, prezident 
republiky a vláda jako kolektivní orgán.  Vláda se skládá z předsedy 
vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Ministři stojí zpravidla v čele 
ministerstev, jako organizačních složek státu.  

Organizační složkou státu, která 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.   

Navrhované usnesení vlády je v souladu s § 49 odst. 6 zákona 
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prostředky na toto věcné ocenění.  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů, právním předpisem upravujícím vynakládaní peněžní 
prostředků na věcná ocenění z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České 
republiky v souladu s jeho vymezenou působností. 

2. Doporučující připomínka 

K navrhovanému ustanovení § 5: 

Navrhujeme, aby nařízení vlády nabylo účinnosti nejdříve 
patnáctým dnem po vyhlášení, jak stanovuje § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu nařízení 
nespatřujeme žádný naléhavý obecný zájem, kvůli kterému by 
mělo nařízení nabýt dřívější účinnosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že první ocenění má být předsedou vlády 
předáno dne 14. října letošního roku, a nařízení vlády se nedotýká 
činnosti jiných subjektů než Úřadu vlády České republiky, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a jeho podřízené organizace Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest navrhujeme ponechání účinnosti 
nařízení vlády dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

2. Doporučující připomínka 

K navrhovanému ustanovení § 2:  

V § 2 předloženého návrhu nařízení vlády jsou stanovena věcná 
kritéria pro získání daného ocenění. V § 4 je dále stanoveno, že 
ocenění uděluje předseda vlády jednou ročně. Ze stanovených 
kritérií vyplývá, že při udělení ocenění bude zohledněna 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. 
Z předloženého návrhu nařízení vlády však není zcela zřejmé 
období, za které se daná kritéria budou hodnotit (kromě „výše 
ročního obratu“, přičemž ani na tomto místě není zcela 
jednoznačně stanoveno, zda se jedná o rok předchozí). 
Doporučujeme proto upřesnit. 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

3. Doporučující připomínka 

K navrhovanému ustanovení § 1 odst. 2: 

Doporučujeme upravit uvozovky za slovem „jen“, tzn. jen „cena“. 

Neakceptováno.  
Na základě doporučující připomínky Ministerstva zemědělství byl text 
návrhu nařízení vlády upraven bez zavedení legislativní zkratky „cena“. 

4. Doporučující připomínka Akceptováno.  

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



Stránka 6 (celkem 8) 

K navrhovanému ustanovení § 3 odst. 2: 

Doporučujeme text „c)“ nahradit textem „b)“. 

Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

Ministerstvo 
vnitra 

1. Doporučující připomínka 

K § 3 odst. 2: 

Upozorňujeme, že odstavec 2 je členěn pouze na dva 
pododstavce, proto navrhujeme pododstavec označený 
písmenem „c)“ označit písmenem „b)“. 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

2. Doporučující připomínka 

K § 5: 

Upozorňujeme, že § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, podmiňuje nabytí účinnosti právního předpisu před 
patnáctým dnem po jeho vyhlášení naléhavým obecným 
zájmem. Ten však v odůvodnění uveden není. Navrhujeme proto 
stanovit nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády nejdříve 
15 dní od jeho vyhlášení. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Vzhledem ke skutečnosti, že první ocenění má být předsedou vlády 
předáno dne 14. října letošního roku, a nařízení vlády se nedotýká 
činnosti jiných subjektů než Úřadu vlády České republiky, Ministerstva 
průmyslu a obchodu a jeho podřízené organizace Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest navrhujeme ponechání účinnosti 
nařízení vlády dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

3. Doporučující připomínka 

K podpisové doložce: 

Dle čl. 78 Ústavy nařízení vlády podepisuje předseda vlády a 
příslušný člen vlády. Vedoucí Úřadu vlády České republiky 
členem vlády není, proto navrhujeme jeho podpisovou doložku 
odstranit, a to i s ohledem na znění čl. 15 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1. Doporučující připomínka 

K § 2: 

Vzhledem ke skutečnosti, že ocenění Odpovědný zahraniční 
investor v České republice je jediným oceněním udělovaným 
podle tohoto nařízení vlády, není třeba zavádět legislativní 
zkratku „cena“ – nařízení působí nejednotně, když se v § 2 
hovoří o ceně a v ostatních ustanoveních o ocenění.  

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 
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2. Doporučující připomínka  

V § 2 odst. 2 doporučujeme na začátek textu písmene c) vložit 
slovo „výše“, podle vzoru písm. a) a b). 

Akceptováno.  
Text návrhu nařízení vlády byl upraven. 

3. Doporučující připomínka  

Doporučujeme rovněž vypustit § 2 odst. 4, který je podle našeho 
názoru zbytečně podrobný a do právní úpravy nařízení vlády je 
nevhodný. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ocenění je popsáno obdobným způsobem jako je tomu v jiných 
případech, např. Nařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, Nařízení vlády č. 290/2018 Sb., 
o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí. 

4. Doporučující připomínka 

K § 3: 

V tomto ustanovení doporučujeme doplnit, do kdy je možné 
podávat návrhy na ocenění. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o ocenění udělované předsedou vlády na základě jeho výběru 
z návrhů předložených Úřadem vlády České republiky, Úřad vlády 
České republiky bude návrhy předkládat v termínech stanovených 
předsedou vlády v závislosti na termínu, kdy bude ocenění udělovat.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Zásadní připomínka 

Žádáme o rozšíření institucí uvedených § 3, bod (1) navrženého 
Nařízení vlády o Ministerstvo životního prostředí a Rady 
hospodářské a sociální dohody.  

Odůvodnění: 

O zahrnutí a doplnění MŽP žádáme vzhledem k tomu, že § 2, 
bod (2), písm. c) navrženého Nařízení vlády uvádí, že budou při 
výběru právnické nebo fyzické osoby navrhované na ocenění 
zohledněna kritéria udržitelného rozvoje. MŽP je dle usnesení 
vlády č. 167 ze dne 14. března 2018 gestorem agendy 
udržitelného rozvoje. 
O zahrnutí a doplnění RHSD žádáme s ohledem na znění 
usnesení vlády č. 838 ze dne 12. prosince 2018, jímž vláda 
uložila MPO ve spolupráci s RHSD organizovat ocenění 
odpovědných investorů.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Ocenění udělované předsedou vlády bude vyhodnocováno na základě 
kvantitativních ukazatelů spojených s investicemi v České republice, a to 
mimo jiné i do udržitelného rozvoje.  

Ocenění udělované předsedou vlády nespadá svým zaměřením 
do činnosti Ministerstva životního prostředí ani do činnosti Rady 
hospodářské a sociální dohody, které bylo usnesením vlády č. 838 
ze dne 12. prosince 2018 organizovat ocenění odpovědných investorů." 

Cílem ocenění udělovaného předsedou vlády má být pozitivní motivace 
zahraničních investorů k investicím do různých obecně prospěšných 
aktivit v rámci České republiky. 

2. Doporučující připomínka 

Do kritérií uvedených v § 2, bod (2), písm. c) navrženého 
Nařízení vlády navrhujeme doplnit jako další kritérium kvalitu 
zahraničních investic a uplatňování zásad společenské 
odpovědnosti (responsible business conduct) v řízení a strategii 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Viz vysvětlení k zásadní připomínce.  
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rozvoje právnické nebo fyzické osoby navrhované na ocenění. 

 

V Praze 19. září 2019 

Vypracoval: Mgr. et Mgr. Lenka Dudová, vedoucí Oddělení veřejných zakázek Podpis: 
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