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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve svém § 49 odst. 6 podmiňuje oprávnění orgánů moci výkonné 

udělovat ocenění (ve smyslu vynakládat peněžní prostředky na peněžní a věcná ocenění) 

vydáním nařízení vlády. Toto nařízení má stanovit druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou 

ocenění udělována, a orgán, který je uděluje. Účelem předkládaného nařízení vlády je zajistit 

právní oporu pro používání finančních prostředků státního rozpočtu (kapitoly 

336 - Ministerstvo spravedlnosti) na jím udělovaná ocenění a stanovit základní pravidla pro tato 

udělování těchto ocenění tak, aby byla zajištěna oprávněnost čerpání prostředků státního 

rozpočtu. 

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 (dopisem č. j. 26532/2020-UVCR ze dne 31. července 

2020). 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení je v souladu s ustanovením § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel, k jehož 

provedení se navrhuje. 

Návrh nařízení vlády v souladu s tímto zákonným zmocněním stanoví jednotlivé druhy 

udělovaných ocenění, podmínky, za kterých jsou tato ocenění udělována, a orgán moci 

výkonné, který je uděluje – tj. Ministerstvo spravedlnosti. Podmínky udělování ocenění se 

v předkládaném návrhu nařízení vlády stanovují pouze v rozsahu, který překračuje rámec 

vnitřních organizačních záležitostí Ministerstva spravedlnosti, a tedy je nezbytné je upravit 

v právním předpise.  

 

C) 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. 

 

D) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 

NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SOCIÁLNÍ 

DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, 
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ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k tomu, že náklady na ocenění budou finančně kryty ze stávající rozpočtové kapitoly 

Ministerstva spravedlnosti, které nepožaduje navýšení svého rozpočtu, nejsou očekávány žádné 

dodatečné dopady na státní rozpočet. Celková výše finančních prostředků, která bude použita 

na ocenění v kalendářním roce, je předpokládána v částce maximálně do 200 000 Kč. Ze 

stávajícího rozpočtu Ministerstva spravedlnosti bude kryto i zajištění dalších organizačních a 

technických podmínek udělování ocenění. 

V souvislosti s navrhovaným nařízením vlády se nepředpokládají dopady do jiných veřejných 

rozpočtů než do kapitoly státního rozpočtu 336 – Ministerstvo spravedlnosti, ani dopady na 

podnikatelské prostředí, sociální dopady a dopady na životní prostředí. Nepředpokládají se ani 

dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny.  

 

E) 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. 

 

F) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

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

 

 

G) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládá vznik či zvýšení míry 

korupčních rizik.  

 

H) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nařízení nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K § 1  

Ustanovení stanoví předmět navrhované právní úpravy v souladu s úpravou obsaženou v § 49 

odst. 6, věty druhé rozpočtových pravidel, na které následně obsahově navazují další 

ustanovení.  Nařízení vlády má vymezit druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, 

a orgán, který je uděluje, tj. Ministerstvo spravedlnosti. 

 

K § 2 

Ustanovení ve svém odst. 1 vymezuje jednotlivé druhy ocenění, které bude možné v rámci 

kompetencí Ministerstva spravedlnosti udělovat. Jedná se o ocenění fyzické nebo právnické 

osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva a ocenění fyzické osobě za projevení talentu 

představujícího příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace. 

V odstavcích 2 a 3 jsou upraveny bližší podmínky udělování těchto ocenění.  

Ocenění Ministerstva spravedlnosti za zásluhy o rozvoj justice a práva se navrhuje udělovat 

významným fyzickým nebo právnickým osobám za mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro 

oblast práva a české justice. Ocenění pak musí být odůvodněno konkrétními skutečnostmi, které 

mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou justici nebo právo dokládají. 

Ocenění Ministerstva spravedlnosti za projevení talentu představujícího příslib pro rozvoj práva 

a jeho řádné aplikace se navrhuje udělovat za prokázání výjiměčných schopností v oblasti 

práva, které musí být odůvodněno. Nelze pominout důležitou motivační stránku tohoto ocenění, 

která má přispět k posílení dlouhodobého zájmu o právo a jeho aplikaci.  

 

K § 3 

Předpokládá se, že oceněné osoby převezmou z rukou představitele Ministerstva spravedlnosti 

diplom. Prestižní a motivační charakter ocenění dokládá možnost udělené ocenění spojit 

s poskytnutím peněžité či věcné odměny (nebo jejich kombinace) v částce nepřesahující 

v součtu hodnot všech udělených ocenění 200 000 Kč za jeden kalendářní rok.  

 

K § 4 

Nabytí účinnosti navrhovaného nařízení vlády se stanoví na 1. ledna 2021. Delší legisvakanční 

lhůta není s ohledem na obsah navrhované úpravy zapotřebí. 
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