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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. srpna 2017

o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/
/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:

§ 1

Ocenění udělovaná Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra může udělovat tato ocenění:

a) Medaile ministra vnitra,

b) medaile „Za zásluhy o české archivnictví“,

c) titul „Přívětivý úřad“,

d) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné
správě,

e) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné
správě,

f) Cena za nejlepší projekt prevence kriminality na
místní úrovni,

g) Cena za nejlepší projekt národního kola Evrop-
ské ceny prevence kriminality,

h) titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“,

i) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin
nebo přínos v oblasti sportu,

j) uvedení sportovce do Sportovní síně slávy Mi-
nisterstva vnitra.

§ 2

Medaile ministra vnitra

(1) Medaile ministra vnitra se uděluje fyzické
osobě za zásluhy nebo celoživotní práci v oblastech
svěřených Ministerstvu vnitra anebo za zásluhy při
mezinárodní propagaci Ministerstva vnitra a jeho
činnosti.

(2) Medaili ministra vnitra lze udělit in memo-
riam.

(3) Ocenění tvoří Medaile ministra vnitra
včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být
i další věcné ocenění v hodnotě do 20 000 Kč.

§ 3

Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

(1) Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“
se uděluje fyzické osobě za zásluhy o rozvoj českého
archivnictví.

(2) Ocenění tvoří medaile „Za zásluhy o české
archivnictví“ včetně etue a diplom. Součástí ocenění
může být i další věcné ocenění v hodnotě do
10 000 Kč.

§ 4

Titul „Přívětivý úřad“

(1) Titul „Přívětivý úřad“ se uděluje 3 obecním
úřadům obce s rozšířenou působností a 3 obecním
úřadům obce s pověřeným obecním úřadem za šíři
a kvalitu služeb poskytovaných občanům.

(2) Ocenění titulem „Přívětivý úřad“ tvoří pla-
keta včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být
i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 5

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu
ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve ve-
řejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu
samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku
obcí za využívání moderních postupů řízení kvality
ve veřejné správě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve ve-
řejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být
i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 6

Cena Ministerstva vnitra za inovaci
ve veřejné správě

(1) Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve ve-
řejné správě se uděluje správnímu úřadu, územnímu
samosprávnému celku nebo dobrovolnému svazku
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obcí za dlouhodobé zlepšování jeho činnosti v dů-
sledku využívání nového nástroje, přístupu, postupu
anebo inovativního způsobu využívání existujících
nástrojů.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve ve-
řejné správě tvoří diplom. Součástí ocenění může být
i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 7

Cena za nejlepší projekt prevence kriminality
na místní úrovni

(1) Cena za nejlepší projekt prevence krimina-
lity na místní úrovni se uděluje územnímu samo-
správnému celku, dobrovolnému svazku obcí,
útvaru Policie České republiky nebo právnické
osobě věnující se prevenci kriminality k ocenění
3 nejlepších projektů v oblasti prevence kriminality.

(2) Cenu za nejlepší projekt prevence krimina-
lity na místní úrovni tvoří plaketa včetně etue a di-
plom. Součástí ocenění může být i další věcné oce-
nění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 8

Cena za nejlepší projekt národního kola Evropské
ceny prevence kriminality

(1) Cena za nejlepší projekt národního kola
Evropské ceny prevence kriminality se uděluje
územnímu samosprávnému celku, dobrovolnému
svazku obcí, útvaru Policie České republiky nebo
středisku Probační a mediační služby České repu-
bliky k ocenění 3 nejlepších realizovaných projektů
v oblasti prevence kriminality, které byly přihlášeny
do národního kola Evropské ceny prevence krimina-
lity.

(2) Cenu za nejlepší projekt národního kola
Evropské ceny prevence kriminality tvoří plaketa
včetně etue a diplom. Součástí ocenění může být
i další věcné ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 9

Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vnitra“

(1) Titul „Nejlepší sportovec Ministerstva vni-
tra“ se uděluje sportovci, který je členem rezortního
sportovního centra Ministerstva vnitra, za vynikající
sportovní výsledky.

(2) Ocenění titulem „Nejlepší sportovec Minis-
terstva vnitra“ tvoří plaketa včetně etue a diplom.
Součástí ocenění může být i další věcné nebo peněžní
ocenění v

a) kategorii dospělých v hodnotě do 50 000 Kč za
první místo, do 35 000 Kč za druhé místo a do
20 000 Kč za třetí místo, nebo

b) juniorské kategorii v hodnotě do 35 000 Kč.

§ 10

Cena Ministerstva vnitra za mimořádný počin
nebo přínos v oblasti sportu

(1) Cena Ministerstva vnitra za mimořádný po-
čin nebo přínos v oblasti sportu se uděluje fyzické
osobě, která je nebo byla členem rezortního sportov-
ního centra Ministerstva vnitra, za její dlouhodobou
a úspěšnou reprezentaci České republiky, mimo-
řádný počin v oblasti sportu, celoživotní čestný po-
stoj, sportování v duchu fair play nebo vedení spor-
tovců k čestnosti ve sportu i v životě.

(2) Cenu Ministerstva vnitra za mimořádný po-
čin nebo přínos v oblasti sportu tvoří diplom. Sou-
částí ocenění může být i další věcné nebo peněžní
ocenění v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 11

Uvedení sportovce do Sportovní síně slávy
Ministerstva vnitra

(1) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra
může být uveden sportovec, který je nebo byl čle-
nem rezortního sportovního centra Ministerstva vni-
tra, za dlouhodobé vynikající sportovní výsledky.

(2) Do Sportovní síně slávy Ministerstva vnitra
může být sportovec uveden in memoriam.

(3) Součástí uvedení sportovce do Sportovní
síně slávy Ministerstva vnitra je diplom. Součástí
ocenění může být i další věcné nebo peněžní ocenění
v hodnotě do 10 000 Kč.

§ 12

Společné ustanovení

Ocenění uvedená v § 1 písm. c) až j) se udělují
nejvýše jedenkrát v kalendářním roce.
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§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablo-
necká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Ha-
vířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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