
VI. 

  
PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

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

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

ÚV ČR  - srpen. 2019 . 2019 

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

- - 

 

2. Definice problému 

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. 
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.  

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem navrhované právní úpravy je přijetí právního předpisu (nařízení vlády), na základě 
kterého by mohl předseda vlády každoročně udělovat ocenění „Odpovědný zahraniční investor 
v České republice“ v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

 

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 
odst. 3 Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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ANO   Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  
Neexistuje alternativa. Bez přijetí nařízení vlády nemůže být cena předsedou vlády udělována. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  
Navrhované nařízení vlády nepřinese žádné faktické dopady na regulatorní prostředí.  

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 
obsahovat.  

 

7. Dotčené subjekty 

Úřad vlády České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest. 

8. Konzultace  

---------- 

9. Dostupná data  

---------- 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Navrhovaná změna nepovede k dopadu do státního rozpočtu ČR.  Náklady spojené 
s udělením ocenění budou hrazeny z výdajové kapitoly ÚV ČR. 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

---------- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

---------- 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     
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---------- 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

---------- 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

---------- 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

---------- 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     

 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

---------- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

---------- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

---------- 

 

11. Kontakty na zpracovatele 
Mgr. et Mgr. Lenka Dudová, Oddělení veřejných zakázek, +420 724 341 420 
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