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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

      

Novelizace nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, je 

předkládána z důvodu rozšíření subjektů, kterým lze udělit ocenění za nejlepší projekty v oblasti 

prevence kriminality podle § 7 a § 8 tohoto nařízení vlády. Jedná se o realizované projekty,  

tj. projekty, které jsou nebo byly reálně uskutečněné, nejen plánované a podpořené. Může se 

jednat i o projekty, které již proběhly, ale které jsou v oceňovaném roce např. evaluovány nebo 

vyhodnocovány. Pravidla Evropské ceny prevence kriminality nestanovují žádná kritéria pro 

samotné subjekty, které do soutěže přihlašují své projekty. Evropskou cenu prevence 

kriminality tedy může získat jakýkoliv subjekt, který realizuje projekt prevence kriminality  

na dané téma. V návaznosti na tato pravidla je vhodné rozšířit okruh subjektů, které se mohou 

v České republice ucházet o umístění v národním kole a poté mohou být nominovány do kola 

celoevropského. Jde tedy o rozšíření subjektů, kterým lze udělit ocenění podle § 8 nařízení 

vlády č. 271/2017 Sb. za nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality, 

o právnické osoby věnující se prevenci kriminality (typicky nestátní neziskové organizace). 

V návaznosti na výše uvedenou novelizaci ustanovení § 8 dotčeného nařízení vlády se současně 

navrhuje pojmové sjednocení vymezení subjektů, kterým lze udělit ocenění podle § 7 tohoto 

nařízení vlády za nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni.  

S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy byla v souladu s čl. 76 

odst. 2 Legislativních pravidel vlády, ve znění pozdějších změn, a bodem 5.7. Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace (RIA) udělena výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace u předmětného nařízení vlády.  

 

2.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

      

Návrh nařízení vlády je v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění zákona č. 26/2008 Sb., k jehož provedení se navrhuje. 
 
3.   Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  
 
Právní předpisy Evropské unie a judikatura jejích soudních orgánů se na předmět navrhované 

právní úpravy nevztahují.  
 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

V současné době na základě ustanovení § 8 nařízení vlády č. 271/2017 Sb. nelze ocenit nejlepší 

projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality, které realizují právnické osoby 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBP6BLGGI)



2 
 

zabývající se prevencí kriminality, především se jedná o nestátní neziskové organizace. Účelem 

předkládané změny nařízení vlády je tedy rozšíření subjektů, kterým lze udělit Cenu za nejlepší 

projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality o právnické osoby věnující se 

prevenci kriminality. V návaznosti na tuto změnu § 8 předmětného nařízení vlády se navrhuje 

sjednocení vymezení okruhu subjektů, které lze ocenit za nejlepší projekt prevence kriminality 

na místní úrovni dle § 7 nařízení vlády. 

 

5.   Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí  
 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava nařízení vlády č. 271/2017 Sb. nerozšiřuje rozsah 

ocenění udělovaných Ministerstvem vnitra, ale pouze rozšiřuje okruh subjektů, kterým lze již 

existující ocenění udělit, nemá navrhovaná právní úprava finanční dopad na státní rozpočet. 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá ani dopady do podnikatelského prostředí, sociální dopady 

a dopady na životní prostředí. Pokud se jedná o dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, nezpůsobí návrh 

nařízení vlády nerovnost mezi výše uvedenými skupinami. 

      

6.   Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

      

Návrh nařízení vlády nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. 

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

      

7.   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

8.     Zhodnocení korupčních rizik 

      

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 

korupčních rizik ani jejich nárůst. 

      

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 

      

Návrh nařízení vlády nemá žádné dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

      

K čl. I bodu 1 

 

 V návaznosti na rozšíření subjektů, kterým bude možné udělit ocenění za nejlepší 

projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality, se pojmově sjednocuje vymezení 

subjektů, kterým bude možné udělit ocenění za nejlepší projekt prevence kriminality na místní 

úrovni, o Probační a mediační službu. Zároveň se deklaruje to, že lze předmětné ocenění udělit 

pouze projektu prevence kriminality na místní úrovni, který je realizován.  

 

K čl. I bodu 2 

 

 Rozsah subjektů, kterým je možné udělit ocenění za nejlepší projekt národního kola 

Evropské ceny prevence kriminality, se rozšiřuje o právnické osoby, které se věnují prevenci 

kriminality. 

 

K čl. II – účinnost  

      

Účinnost nařízení vlády se stanoví v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění zákona 

č. 277/2019 Sb., k 1. červenci 2020.   
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