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IV. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 

1.    Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních  

             principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho  

             změny 

 

Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, (dále jen 

„nařízení vlády“) poskytuje právní oporu pro používání finančních prostředků státního rozpočtu 

na ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra. Předkládaná novelizace nařízení vlády je 

navrhována za účelem vzniku nového ocenění, konkrétně by jím měl být „Kříž bezpečnosti 

státu“ (dále jen „ocenění“).  

 

Cílem zavedení tohoto ocenění je upozornit na význam a důležitost aktivit v bezpečnostní 

oblasti, neboť konkrétní činnost tuzemských, ale i zahraničních fyzických osob, přispívá 

v mnoha případech k tomu, že je České republika dlouhodobě v mezinárodních srovnáních 

považována za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. Smyslem ocenění je tedy vyzdvihnout 

příklady aktivit, které se pozitivně projevují na zvyšování bezpečnosti České republiky jako 

celku, případně zvyšují bezpečnost na konkrétním území (obce, kraje). Současné znění nařízení 

vlády č. 271/2017 Sb. uvedené ocenění nezahrnuje, pro jeho ustavení je nezbytná jeho změna. 

 

Současně dochází k zúžení okruhu subjektů, které je možno ocenit titulem „Přívětivý úřad“, 

neboť od roku 2019 je soutěž vyhlašována pouze pro obecní úřady obce s rozšířenou 

působností. 

 

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 
      

Nařízení vlády je vydáváno v souladu s § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

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

pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, který provádí, a v jeho mezích. 

 

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.  
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4.   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  
 

Finanční nároky na státní rozpočet související s předkládanou novelou nařízení vlády budou 

pokryty v rámci rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra. Finanční prostředky budou 

zajištěny v rámci stanovených výdajových limitů pro jednotlivé roky a nebudou předmětem 

žádosti o navýšení rozpočtu. 

Předkládaná novela nařízení vlády nepředpokládá hospodářský a finanční dopad do jiných 

veřejných rozpočtů než kapitoly Ministerstva vnitra, ani dopady do podnikatelského prostředí 

České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí. 

      

5.   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. 

      

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
 

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

 

7.     Zhodnocení korupčních rizik 
      

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

korupčních rizik ani jejich nárůst. 

      

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 
      

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na bezpečnost státu nebo jeho obranu. 

      

9.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zásadami digitálně přívětivé 

legislativy 
      

Návrh nařízení vlády s ohledem na svůj věcný obsah stojí mimo oblasti, na které dopadají 

zásady digitálně přívětivé legislativy.  
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
      

K čl. I bodu 1 – k § 1 písm. a) 

 Ustanovení zavádí nové ocenění, které může být uděleno Ministerstvem vnitra, a to „Kříž 

bezpečnosti státu“.  

 

K čl. I bodu 2 – k § 1a 

 Nově zařazené ocenění Kříž bezpečnosti státu je určeno tuzemským a zahraničním 

fyzickým osobám, které se určitou činností podílely na rozvoji či zajišťování bezpečnosti České 

republiky a jejích obyvatel. Tato činnost může spočívat v konkrétním konání, při němž došlo 

při zajišťování bezpečnosti státu k projevu mimořádné osobní odvahy nebo iniciativy, případně 

se tato činnost může odehrávat na poli vědeckém, tedy může jít o činnost odbornou 

a publikační. Ocenění bude udělováno také za přínos při rozvoji mezinárodní spolupráce 

v bezpečnostní oblasti či za dosažení vynikajících výsledků v této oblasti. Oceněny mohou být 

i jiné činnosti, které výrazně přispěly k prohlubování bezpečnosti České republiky a jejích 

obyvatel. 

Kříž bezpečnosti státu bude udělován jako ocenění, které má tři stupně, přičemž stupněm 

nejvyšším je stupeň první. První stupeň ocenění bude představovat pozlacený kříž, druhý stupeň 

má podobu kříže stříbrného a třetí stupeň reprezentuje kříž bronzový. Toto ocenění bude 

spojeno také s předáním diplomu. 

 

K čl. I bodu 3 – k § 4 odst. 1 

 S ohledem na úpravu podmínek motivační soutěže o titul „Přívětivý úřad“, která je  

od roku 2019 vyhlašována pouze pro obecní úřady obce s rozšířenou působností, je navrhováno 

z ustanovení vypustit, že ocenění je udělováno i 3 obecním úřadům obce s pověřeným obecním 

úřadem. 

 

K čl. I bodu 4 – k § 12 

 Jedná se o navazující legislativně technickou změnu, která je vyvolána doplněním nového 

typu ocenění do § 1. S ohledem na fakt, že Kříž bezpečnosti státu by měla být udělována i za 

skutky spojené s projevem mimořádné odvahy či iniciativy, je žádoucí umožnit její udělování 

příslušným osobám co nejdříve po takovém projevu. Proto není nutné omezit možnost udělení 

tohoto ocenění toliko na jednou ročně. 

 

K čl. II – účinnost  

 Odchylně od obecného pravidla se účinnost navrhuje stanovit na patnáctý den po datu 

vyhlášení, neboť zde existuje naléhavý obecný zájem, aby toto ocenění mohlo být uděleno ještě 

v letošním kalendářním roce, a to jako vyjádření pocty za činnosti jednotlivců v rámci 

vyhlášeného nouzového stavu, který byl vyhlášen podle ústavního zákona o bezpečnosti České 

republiky, jehož cílem byl boj s pandemií nemoci COVID-19.  
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