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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018

o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

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

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělovaná Mi-
nisterstvem zahraničních věcí a podmínky pro jejich
udělování.

§ 2

Ocenění udělovaná
Ministerstvem zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí může udělovat
tato ocenění:

a) Medaili ministra zahraničních věcí „Za zásluhy
o diplomacii“ (dále jen „medaile ministra“),

b) Cenu Gratias agit (dále jen „cena“).

§ 3

Medaile ministra

(1) Medaile ministra se uděluje fyzické nebo
právnické osobě za zásluhy o rozvoj diplomacie a za-
hraničních vztahů České republiky. Fyzické osobě
lze medaili ministra udělit též in memoriam.

(2) Při výběru osoby navrhované na udělení
medaile ministra se zohlední tato kritéria:

a) mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro
českou diplomacii,

b) mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro
českou zahraniční politiku, nebo

c) mimořádné zásluhy při rozvoji mezinárodních
vztahů mezi Českou republikou a jinými státy
nebo mezinárodními organizacemi.

(3) Medaili ministra tvoří medaile, odznak,
diplom a etue.

(4) Medaile má kulatý tvar o průměru 35 mm
a je ražena ze stříbra. Na lícové straně medaile
je vyobrazen Černínský palác a text „Za zásluhy
o diplomacii“. Na rubové straně jsou vyobrazeny
stylizovaná zeměkoule překrytá obrysem mapy Čes-
ké republiky a logo Ministerstva zahraničních věcí
a vyryto evidenční číslo. Medaile je zavěšena na tří-
barevné stuze. Medaile je doplněna odznakem ze
stříbra o velikosti 12 mm, který je zdrobnělinou lí-
cové strany medaile.

§ 4

Cena

(1) Cena se uděluje fyzické nebo právnické
osobě za šíření dobrého jména České republiky v za-
hraničí. Fyzické osobě lze cenu udělit též in memo-
riam.

(2) Při výběru osoby navrhované na udělení
ceny se zohlední tato kritéria:

a) mimořádné zásluhy o šíření dobrého jména
České republiky v zahraničí,

b) dlouhodobé aktivity ve prospěch České repu-
bliky vykonávané v zahraničí, nebo

c) dlouhodobá podpora budování přátelských
vztahů České republiky s jinými státy.

(3) Cenu tvoří plastika, diplom a etue.

(4) Plastika je vyrobena z broušeného skla v po-
době stylizované zeměkoule, na níž je uveden text
„Česká republika, Cena GRATIAS AGIT, ministr
zahraničních věcíČeské republiky“ doplněný o velký
státní znak České republiky, kalendářní rok udělení,
faksimile podpisu ministra zahraničních věcí, jeho
jméno a příjmení.

§ 5

Návrh na udělení ocenění

(1) Návrh na udělení ocenění se předkládá Mi-
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nisterstvu zahraničních věcí. V zahraničí tak lze uči-
nit prostřednictvím zastupitelského úřadu České re-
publiky.

(2) Návrh na udělení ocenění lze podat do
31. prosince roku předcházejícího kalendářnímu
roku udělení ocenění.

(3) Návrh na udělení ocenění musí být podán
písemně a musí obsahovat
a) jméno, příjmení, titul, datum narození, státní

příslušnost, bydliště a stručný životopis osoby
navrhované na udělení ocenění, jde-li o fyzickou
osobu,

b) název a sídlo, stručnou charakteristiku, historii
a přehled činnosti osoby navrhované na udělení
ocenění, jde-li o právnickou osobu, a

c) zdůvodnění návrhu.

(4) Návrhy na udělení ocenění vyhodnocuje
a schvaluje ministr zahraničních věcí.

(5) Ministr zahraničních věcí může rozhodnout
o udělení ocenění i bez návrhu.

§ 6

Předávání ocenění

Slavnostní předání ocenění se koná zpravidla
jedenkrát v kalendářním roce.

§ 7

Přechodné ustanovení

Návrhy na udělení ocenění podané podle naří-
zení vlády č. 157/2017 Sb. přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení se považují za návrhy na udě-
lení ocenění podle tohoto nařízení.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 157/2017 Sb., o ocenění udě-
lovaném Ministerstvem zahraničních věcí, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. pro-
since 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zahraničních věcí:

Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. prosince 2018

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 181/2018 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 235/2018 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada
za ztrátu na služebním příjmu“) a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo
pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívěj-
ších právních předpisů1), se upravuje tak, že prů-
měrný služební příjem rozhodný pro výpočet ná-
hrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě
zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se
zvyšuje o 3,4 %.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na slu-
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1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní
policie, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních
sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení
pomníku nebo desky.
Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 424/2016 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.
Nařízení vlády č. 432/2017 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých.



žebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu po-
zůstalých po 31. prosinci 2018, průměrný služební
příjem rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1
nezvyšuje.

§ 3

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
přísluší od 1. ledna 2019 a provede se bez žádosti
příslušníka nebo pozůstalých a na žádost příslušníka

jen v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním
příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o sociálním zabezpe-
čení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr vnitra:

Hamáček v. r.
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číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
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