
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti 

dne 4. srpna 2020, s termínem dodání stanovisek do 25. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

dopravy 
Doporučující připomínky: 

K § 1 návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme, aby § 1 návrhu nařízení vlády zněl takto: 

„Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem 

spravedlnosti a podmínky pro jejich udělování.“, tedy tak, 

aby bylo terminologicky ve shodě s dalšími nařízeními 

vlády provádějícími ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zejména 

recentními (viz ustanovení § 1 nařízení vlády č. 290/2018 

Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních 

věcí či ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 236/2019 

Sb., o ocenění udělovaném předsedou vlády). 

Nebude-li této připomínce vyhověno, pak doporučujeme 

alespoň slovo „udělované“ nahradit slovem „udělovaných“, 

neboť dle návrhu nařízení vlády se počítá s pluralitou 

ocenění (viz důvodová zpráva k ustanovení § 2 návrhu 

nařízení vlády), a za slovo „dále“ vložit slovo „jen“. 

Vyhověno 

 

Návrh nařízení vlády bude dle zaslané připomínky upraven. 
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K § 2 odst. 1 návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme v ustanovení § 2 odst. 1 návrhu nařízení 

vlády uvedené druhy ocenění náležitě pojmenovat. 

Srovnáním s ostatními platnými nařízeními vlády, která 

provádějí § 49 odst. 6 zákona docházíme k závěru, že 

jednotlivé druhy ocenění mají zpravidla své slavnostní 

či věcné označení (namátkou Cena ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy „Fair Play“ dle ustanovení 

§ 1 písm. i) nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních 

udělovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů, Medaile 

ministra zahraničních věcí „Za zásluhy o diplomacii“ dle § 

2 písm. a) nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních 

udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí, Medaile 

ministra průmyslu a obchodu dle ustanovení § 1 odst. 2 

nařízení vlády č. 352/2016 Sb., o ocenění udělovaném 

Ministerstvem průmyslu a obchodu či cena Odpovědný 

zahraniční investor v České republice dle § 1 odst. 2 

nařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění udělovaném 

předsedou vlády, a další).  

V daném kontextu se pak ocenění nazvané „ocenění fyzické 

nebo právnické osobě za zásluhy o rozvoj justice a práva“ 

zdá být poněkud neosobní až formalistické či 

procesualistické a bez slavnostního nádechu. V tomto 

ohledu tedy doporučujeme v písmenu a) alespoň vypuštění 

slov „fyzické nebo právnické osobě“ a v písmenu b) 

vypuštění slov „fyzické osobě“. 

 

Vysvětleno 

 

Podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších právních předpisů, je-li ocenění udělováno 

orgánem moci výkonné, stanoví vláda nařízením druhy 

ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, 

které je udělují. Předkládaný návrh nařízení vlády 

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 

sleduje primárně naplnění těchto kritérií.  

 

Cílem návrhu nařízení vlády nebyla podrobná specifikace 

celého procesu hodnocení a všech jeho kritérií společně 

s uvedením oficiálních názvů jednotlivých ocenění (nejde 

o požadavek rozpočtových pravidel), ale především jeho 

obecnost, která Ministerstvu spravedlnosti vytvoří potřebný 

právní podklad pro udělování ocenění bez potřeby event. 

opakované novelizace právní úpravy, která by se změnou 

(byť jen dílčích parametrů) ocenění byla nutně spojena. Již 

v současné době jsou ministrem/ministryní spravedlnosti 

slavnostní formou předávána některá ocenění – např. ocenění 

pro pracovníky Probační a mediační služby ČR a Vězeňské 

služby ČR, ocenění „Bene meritus“. Některá z nich by 

vzhledem k obecnosti navrhovaného nařízení vlády bylo 

možné pod druhy ocenění definované v § 2 návrhu podřadit. 

 

Jsou-li v § 2 odst. 1 v písm. a) a b) návrhu u jednotlivých 

druhů ocenění uvedena slova „fyzické“ nebo „právnické 

osobě“ je tímto záměrně vymezen okruh subjektů, kterým lze 

v daném případě příslušné ocenění udělit. Nejde o uvedení 

specifického názvu ocenění, v praxi budou tato slova rovněž 

nahrazena konkrétním jménem/názvem/firmou oceněné 

osoby. Bylo by možné připustit i jinou formulaci těchto slov, 
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příp. její použití v jiné části návrhu, nicméně s ohledem na 

shora uvedené jsme přesvědčeni o tom, že jejich uvedením 

v (návrhu) nařízení vlády o oceněních udělovaných 

ministerstvem slavnostní a osobní charakter uděleného 

ocenění neutrpí. 

K § 3 návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme v ustanovení § 3 návrhu nařízení vlády 

vypustit slova „či v jejich kombinaci“, neboť tato možnost 

vyplývá z textu daného ustanovení i tak. Je-li záměrem 

předkladatele zdůraznit možnost udílení jak peněžního, tak 

věcného ocenění, pak doporučujeme ve stávající variantě 

návrhu doplnit čárku před slovo „nebo“ a čárku před slovo 

„či“, aby bylo jasné, že se jedná o tři různé varianty (buď 

pouze peníze, nebo pouze věc, nebo obojí). 

 

 

Vyhověno 

 

Slova „či v jejich kombinaci“ jsou použita záměrně pro 

event. případy, kdy by v konkrétním případě mělo dojít 

k udělení jak peněžité, tak i věcné formy ocenění. Spojka „či“ 

bude nahrazena spojkou „nebo“. Co se týče použití čárek 

před spojkami „nebo“, návrh nařízení vlády bude dle zaslané 

připomínky upraven, čárky budou doplněny. 

Nad rámec návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme do návrhu nařízení vlády zahrnout rovněž 

úpravu týkající se návrhu na udělení ocenění, jako tomu je 

v dalších nařízeních vlády provádějících ustanovení § 49 

odst. 6 zákona, tedy stanovit, kdo může podat návrh na 

udělení ocenění, jaké jsou jeho minimální obsahové 

náležitosti či kdo je schvaluje nebo vyhodnocuje (srov. 

např. § 3 nařízení vlády č. 236/2019 Sb., o ocenění 

udělovaném předsedou vlády). 

 

Vysvětleno 

Viz výše (vypořádání připomínky k § 2 odst. 1 návrhu). 

Ministerstvo 

financí 

V návrhu nařízení vlády se v § 2 odstavci 1 písm. b) uvádí, 

že ocenění bude uděleno osobě za projevení talentu 

představujícího příslib pro rozvoj práva  

a jeho řádnou aplikaci, nicméně v § 2 odstavci 3 se již 

nehovoří o talentu, ale o výjimečných schopnostech 

v oblasti práva. Doporučujeme tedy sjednotit text, neboť 

pod pojmem talent představující příslib…, si lze představit 

spíše mladého začínajícího právníka, kdežto výjimečné 

Vysvětleno 
Ocenění fyzické osoby za projevení talentu představujícího 

příslib pro rozvoj práva a jeho řádné aplikace podle 

ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) návrhu nařízení má být 

skutečně oceněním, které primárně cílí na mladé začínající 

(ale i budoucí) právníky, nebo právníky, kteří v oblasti práva, 

za kterou budou oceněni, pracují teprve krátce. Formulace 

„udělení ocenění…musí být odůvodněno prokázáním 
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schopnosti lze prokázat stejně tak u začínajícího, jako u léta 

praktikujícího právníka. 

 

 

 

 

výjimečných schopností v oblasti práva“ obsažená v § 2 odst. 

3 návrhu je v rámci cílové skupiny oceňovaných osob v této 

souvislosti zpřesňujícím kritériem při výběru vhodných 

adeptů na toto ocenění. 

Pro zkušené praktikující právníky je určena spíše druhá 

kategorie ocenění „za zásluhy o rozvoj justice a práva“ podle 

§ 2 odst. 1 písm. a) návrhu. V tomto případě se při upřesnění 

kritérií výběru vhodného držitele ocenění (§ 2 odst. 2) hovoří 

o tom, že udělení ocenění musí být odůvodněno „konkrétními 

skutečnostmi svědčícími o mimořádném nebo dlouhodobém 

přínosu pro českou justici nebo právo“. Předpokladem 

mimořádného nebo dlouhodobého přínosu pro českou justici 

jsou nepochybně i výjimečné schopnosti těchto zkušených 

právníků, s tím se dá souhlasit, nicméně máme za to, že u této 

kategorie ocenění mají být kritériem hodnocení zejména již 

dosažené výsledky aplikační, event. jiné právní, praxe a proto 

zmínku o výjimečných schopnostech těchto osob není již 

třeba speciálně vyzdvihovat. 

Z materiálu není zřejmé, jakým způsobem a kdo může 

kandidáty na tato ocenění navrhovat a jaká budou kritéria 

pro výběr. 

Navrhovaná právní úprava je vysoce nekonkrétní 

a nejednoznačná, ať už se jedná o množinu oceňovaných, 

tak o konkrétní zásluhy oceňovaného. Pokud by se jednalo 

o pracovníky justice, konkrétně soudce, je otázkou nakolik 

by takové finanční oceňování bylo v souladu s ústavním 

principem oddělení mocí, u advokátů je otázkou, zda 

oceňovat právníky poskytující právní služby na komerčním 

základě. V případě tzv. "právních talentů" upozorňujeme, že 

existují např. Bolzanova cena - cena Univerzity Karlovy 

nebo cena Randovy nadace pro vynikající diplomové práce, 

které jsou pro podobná ocenění patrně vhodnější. Pokud by 

se jednalo o pracovníky ministerstva nebo obecněji státní 

Vysvětleno 

Podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších právních předpisů, je-li ocenění udělováno 

orgánem moci výkonné, stanoví vláda nařízením druhy 

ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, 

které je udělují. Předkládaný návrh nařízení vlády 

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 

sleduje primárně naplnění těchto kritérií.  

 

Cílem návrhu nařízení vlády nebyla podrobná specifikace 

celého procesu hodnocení a všech jeho kritérií (vč. vymezení 

okruhu oceňovaných osob, osob, které jsou oprávněny návrh 

podat a určení osoby, která bude vyhodnocení a schvalování 

udělených ocenění provádět) nejde o požadavek 

rozpočtových pravidel), ale především jeho obecnost, která 
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správy máme za to, že finanční ocenění je vhodnější řešit 

pomocí tzv. pracovních odměn. 

Upozorňujeme, že zmocňovací ustanovení § 49 odst. 6 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů hovoří o "podmínkách, za kterých jsou 

udělována", přičemž zamýšlená úprava je na konkretizaci 

podmínek ocenění dosti skoupá a míra rizika subjektivismu 

při rozhodování o ocenění tedy vysoká. 

Ministerstvu spravedlnosti vytvoří potřebný právní podklad 

pro udělování ocenění bez potřeby event. opakované 

novelizace právní úpravy, která by se změnou (byť jen 

dílčích parametrů) ocenění/oceňování byla nutně spojena.  

Již v současné době jsou ministrem/ministryní spravedlnosti 

slavnostní formou předávána některá ocenění – např. ocenění 

pro pracovníky Probační a mediační služby ČR a Vězeňské 

služby ČR, ocenění „Bene meritus“.  

 

Návrh není primárně zacílen na žádnou specifickou skupinu 

právní specializace a žádnou z nich přitom předem 

z možnosti ocenění nevylučuje. V tomto ohledu je preferován 

rovný přístup ke všem potenciálním oceněným. Při respektu 

k jiným již existujícím druhům ocenění udělovaným jinými 

subjekty, ocenění Ministerstva spravedlnosti budou 

koncipována jako ocenění jedinečná, prestižní, motivační 

a mimořádná, u nichž se současně nepředpokládá jejich 

opakované udělení.  Podle návrhu nařízení bude na úvaze 

ministerstva, zda vůbec bude ocenění spojeno s udělením 

peněžité nebo věcné odměny (či jejich kombinace) a v jaké 

hodnotě. Není smyslem předkládané právní úpravy tímto ani 

jiným způsobem vytvářet nepřípustný tlak na nezávislost 

jednotlivých soudců, vytvářet či posilovat vazby 

s komerčními subjekty nebo nevhodným způsobem zasahovat 

do pracovně právních a obdobných vztahů.  

 

Ministerstvo 

kultury 

Připomínky nezaslány.  

Ministerstvo 

obrany 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 

práce 

a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

Zvážit, zda by nebylo vhodné u návrhu dopracovat též 

ustanovení týkající se toho, kdo může podávat návrhy na 

ocenění, kdo je vyhodnocuje a schvaluje, respektive 

kolikrát do roka se případně koná slavnostní předání 

ocenění (viz např. obdobná nařízení vlády č. 352/2016 Sb., 

236/2019 Sb. a další).  

Vysvětleno 

Podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších právních předpisů, je-li ocenění udělováno 

orgánem moci výkonné, stanoví vláda nařízením druhy 

ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, 

které je udělují. Předkládaný návrh nařízení vlády 

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 

sleduje primárně naplnění těchto kritérií.  

 

Cílem návrhu nařízení vlády nebyla podrobná specifikace 

celého procesu hodnocení a všech jeho kritérií (vč. stanovení 

četnosti slavnostního předávání ocenění, vymezení okruhu 

osob, které jsou oprávněny návrh podat a explicitního určení 

osoby, která bude vyhodnocení a schvalování udělených 

ocenění provádět) nejde o požadavek rozpočtových pravidel), 

ale především jeho obecnost, která Ministerstvu spravedlnosti 

vytvoří potřebný právní podklad pro udělování ocenění bez 

potřeby event. opakované novelizace právní úpravy, která by 

se změnou (byť jen dílčích parametrů) ocenění/oceňování 

byla nutně spojena. Předpokládáme, že ocenění budou 

udělována jednou ročně, ovšem nelze vyloučit ani kratší 

časový interval.  

Již v současné době jsou ministrem/ministryní spravedlnosti 

slavnostní formou předávána některá ocenění – např. ocenění 

pro pracovníky Probační a mediační služby ČR a Vězeňské 
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služby ČR, ocenění „Bene meritus“. Konkrétní postup při 

jejich udělování ocenění není právními předpisy upraven. 

Některá z nich by vzhledem k obecnosti navrhovaného 

nařízení vlády bylo možné pod druhy ocenění definované 

v § 2 návrhu podřadit. 

 

 

 

Zrušit v nadpisu právního předpisu slovo „srpna“. Není 

jisté, že vláda stihne ještě v srpnu návrh projednat 

a schválit. 

 

Vyhověno 

Návrh nařízení vlády bude dle zaslané připomínky upraven. 

V § 3 nahradit v první větě slovo „či“ slovem „nebo“. Vyhověno 

Návrh nařízení vlády bude dle zaslané připomínky upraven. 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

vnitra 

Obecně: 

 Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné 

udělovaná ocenění pojmenovat, jako je tomu v případě 

ocenění, která udělují jiná ministerstva. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších právních předpisů, je-li ocenění 

udělováno orgánem moci výkonné, stanoví vláda nařízením 

druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, 

a orgány, které je udělují. Předkládaný návrh nařízení vlády 

o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti 

sleduje primárně naplnění těchto kritérií.  

 

Cílem návrhu nařízení vlády nebylo uvedení oficiálních 

názvů jednotlivých ocenění (nejde o požadavek rozpočtových 

pravidel), ale především jeho obecnost, která Ministerstvu 

spravedlnosti vytvoří potřebný právní podklad pro udělování 

ocenění bez potřeby event. opakované novelizace právní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSWJ72VC)



Stránka 8 (celkem 9) 

úpravy, která by s případnou změnou názvů ocenění nebo 

doplněním jejich výčtu, byla nutně spojena. Již v současné 

době jsou ministrem/ministryní spravedlnosti slavnostní 

formou předávána některá ocenění – např. ocenění pro 

pracovníky Probační a mediační služby ČR a Vězeňské 

služby ČR, ocenění „Bene meritus“. Některá z nich by 

vzhledem k obecnosti navrhovaného nařízení vlády bylo 

možné pod druhy ocenění definované v § 2 návrhu podřadit. 

 

K § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2:  

 Jedno z navrhovaných ocenění má být udělováno za 

zásluhy o rozvoj justice „a“ práva, nicméně podle odstavce 

2 má být udělováno za dlouhodobý či mimořádný přínos 

pro českou justici „nebo“ právo. Doporučujeme proto 

vyjasnit, zda se má jednat o kumulativní nebo alternativní 

výčet a dle toho dikci navrhovaných ustanovení upravit.  

 

Vyhověno 

Návrh nařízení vlády bude dle zaslané připomínky upraven. 

Pojem „justice a právo“ je v tomto nařízení chápán jako 

jednotný pojem. Není tedy důvod v § 2 odst. 2 uvádět 

v tomto slovním spojení spojku „nebo“. 

K § 1:  

 Doporučujeme upravit znění navrhovaného 

ustanovení a slovo „udělované“ nahradit slovem 

„udělovaných“ a za slovo „dále“ vložit slovo „jen“. 
 

 

Vyhověno 

Návrh nařízení vlády bude dle zaslaných připomínek 

upraven. Ustanovení § 1 (i se zohledněním připomínek 

ostatních ministerstev) bude znít takto: „Toto nařízení 

upravuje ocenění udělovaná Ministerstvem spravedlnosti 

(dále jen „ministerstvo“) a podmínky pro jejich udělování.“ 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 

zemědělství 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 

Kabinet 

vedoucího Úřadu 

vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 

Kabinet ministra 

pro lidská práva 

Připomínky nezaslány.  

Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

Bez připomínek.  
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