
III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 

náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Ministerstvo obrany je v souladu § 8 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zřizovatelem 

Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále 

jen „škola“) a školského výchovného a ubytovacího zařízení s názvem Domov mládeže 

Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové (dále 

jen „Domov mládeže“). 

 

Posláním školy, která má charakter školy internátního typu, je poskytovat především žákům, 

kteří nejsou vojáky v činné službě, střední vzdělání s maturitní zkouškou. Absolventi školy 

jsou v souladu s potřebami a požadavky rezortu Ministerstva obrany připraveni, vzhledem 

k převážně technickému zaměření vzdělání, ke studiu na vojenské vysoké škole nebo 

k výkonu služby vojáka z povolání na systemizovaných místech vojenských technických 

specialistů u pozemních nebo vzdušných sil. 

 

Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních 

škol, ve znění pozdějších předpisů, upravuje – na základě zmocnění v § 166 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání – rozsah, výši a způsob poskytování naturálních 

a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, 

a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání. 

 

Naturální náležitosti se žákovi poskytují ve formě stravování, výstrojních a přepravních 

náležitostí a ubytování. Stravováním se rozumí částečně hrazené stravování. Výstrojní 

náležitosti se zabezpečují žákovi zejména výdejem vojenské výstroje. Přepravní náležitosti se 

zabezpečují převážně formou bezplatné přepravy, včetně přepravy žáka na hlavní prázdniny, 

popřípadě se žákovi poskytne náhrada prokázaných jízdních výdajů. Žákovi se rovněž 

poskytuje bezplatné ubytování. Peněžní náležitostí žáka je motivační příspěvek, jehož 

přiznání a výše jsou závislé na studijních výsledcích žáka. 

 

Obecná část 
 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů  

 

I. 1  Hodnocení dopadů regulace     
 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

nebylo zpracováno, jelikož podle Plánu vyhlášek na rok 2017 s vyznačením povinnosti 

zpracovat RIA bylo od této povinnosti upuštěno.  

 

I. 2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

 

Návrh novely vyhlášky č. 105/2008 Sb. je primárně vyvolán potřebou pozměnit právní úpravu 

stravování, která byla přijata její poslední novelou účinnou od 1. září 2014. 
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Tehdy v reakci na výrazně snížený rozpočet kapitoly Ministerstva obrany bylo jako jedno 

z úsporných opatření ke snížení nákladů školy přijato, že bude upuštěno od bezplatného 

naturálního stravování žáků a žáci se na úhradě za stravování budou částečně podílet, a to 

ve výši 40 % finanční hodnoty stravní dávky. Současně bylo ve vyhlášce zakotveno, že pokud 

žák svůj podíl na úhradě stravování neuhradí, stravování se mu neposkytne, ale škola mu 

vyplatí finanční hodnotu stravní dávky v rozsahu hrazeném Ministerstvem obrany, tzn. 60 % 

finanční hodnoty stravní dávky1. 

 

Po třech letech účinnosti novelizované vyhlášky se ukazuje, že vyplácení 60 % finanční 

hodnoty stravní dávky přineslo nezamýšlené důsledky, jelikož cca 15 % žáků se na stravování 

poskytovaném školou finančně nepodílí a nechává si část finanční hodnoty stravy hrazenou 

Ministerstvem obrany proplácet – viz tabulka:  

 

2017 
počet žáků 

v 1. - 4. ročníku 

počet žáků, kteří se na úhradě stravy 

poskytované školou 

podíleli nepodíleli 

leden 375 312 63 

únor 367 308 59 

březen 365 298 67 

duben 363 292 71 

květen 363 299 64 

červen 363 304 59 

září 391 364 27 

říjen 376 335 41 

listopad 369 325 44 

prosinec 369 327 42 

průměr 370 316 54 

 

Platí přitom, že čím vyšší ročník, tím vyšší počet žáků nevyužívá stravování poskytované 

školou. Těmto žákům je potom měsíčně propláceno v průměru 1.670 Kč, načež si žáci svoje 

stravování řeší individuálně dle svého uvážení a možností. 

 

Je přitom třeba zdůraznit, že žáci své individuální stravování řeší většinou velmi nevhodně. 

Domov mládeže, kde jsou žáci internátně ubytováni, není na individuální přípravu stravy 

materiálně ani kapacitně vybaven. Žáci proto neoprávněně používají vlastní vařiče, které často 

nesplňují základní bezpečnostní normy. Žáci si většinou přivážejí potraviny nebo dokonce 

připravená jídla z domova, a konzumují je v průběhu celého týdne. Skladování těchto potravin 

a připravených jídel přitom nesplňuje základní hygienické normy. Žáci mají k dispozici 

i školní bufet, kde si ale často a dlouhodobě vybírají nevhodnou stravu, jako uzeniny, 

ohřívané polotovary nebo studená jídla, což má špatný dopad na jejich zdraví a kondici. 

 

Žáci, kteří se stravují individuálně, jsou pak při výuce nesoustředění, a z dlouhodobého 

hlediska vede tento způsob stravování ke zdravotním problémům, jako jsou žaludeční nebo 

střevní potíže, spojené často s nutnou návštěvou posádkové ošetřovny. Nezanedbatelným 

problémem je i to, že mnoho žáků nevyužije vyplácenou stravní dávku k určenému účelu, ale 

ke koupi jiných, často nežádoucích komodit. Za dobu účinnosti novelizované vyhlášky se 

prokázalo, jak je zřejmé z výše uvedených příkladů, že dávat v tomto věku žákům peníze 

místo stravy je nežádoucí a nevhodné. Individuální stravování žáků je rovněž nebezpečné 

                                                 
1 V současné době činí finanční hodnota celodenní stravní dávky pro žáka 128 Kč, tzn. že 40% podíl hrazený 

žákem činí 51,20 Kč a 60% podíl hrazený Ministerstvem obrany činí 76,80 Kč. 
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z hlediska šíření alimentárních nákaz ve velkém kolektivu osob s rizikem epidemie a nákazy 

celé školy. 

 

Stravování žáků, kteří si podíl na úhradě stravy zaplatili, je poskytováno v jídelně školy v čase 

určeném dle denního řádu příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem obrany, kterou 

jsou Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o. Poskytovatel stravování je na základě 

smlouvy vázán poskytováním stravy pro žáky podle stravovacích norem při dodržování 

přísných hygienických pravidel, nad čímž pravidelně svými kontrolami dohlíží Vojenský 

zdravotní ústav Praha, Vojenský veterinární ústav Hlučín a Agentura logistiky Stará Boleslav. 

 

Lze konstatovat, že žáci nemají vzhledem k načasování výuky a odborných zaměstnání 

možnost jiného zdravého a pravidelného stravování, než v jídelně školy, přičemž mají 

možnost si denně vybírat z nabídky 2 druhů snídaně, 6 druhů oběda a 2 druhů večeře. 

 

Z výše uvedených důvodů je proto navrženo, aby bylo zrušeno proplacení 60 % finanční 

hodnoty stravní dávky žáka těm žákům, kteří se na stravování poskytovaném školou finančně 

nepodílí. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že finanční podíl Ministerstva obrany 

na stravování žáků není ze své podstaty určen k zajišťování soukromého stravování žáků, ale 

ke splnění povinnosti Ministerstva obrany týkající se poskytování školního stravování po 

dobu pobytu žáků ve škole podle § 122 odst. 2 školského zákona, přičemž rozhodnutí žáka, že 

se nebude stravovat formou školního stravování, nemůže vyvolat jeho nárok na výplatu 

finančního podílu státu (Ministerstva obrany) na tomto stravování.  

 

Navíc je zřejmé, že ani případná výplata 60% výše stravní dávky žákovi nepovede k zajištění 

řádného stravování žáka, protože nelze zaručit, že žák 

• si ze svých finančních prostředků přispěje odpovídající částkou a pořídí si potraviny v plné 

nutriční hodnotě stravní dávky, 

• bude mít možnost si pořídit vhodné potraviny,  

• bude mít možnost zpracovat pořízené potraviny tak, aby konzumoval jídlo optimálně 

složené a zpracované (navíc by tím zřejmě vznikaly další náklady Ministerstvu obrany 

spojené s provozováním „kuchyněk“), 

• bude mít vůli získané finanční prostředky užít výlučně na své stravování.  

 

Nezletilý žák přitom požívá zvláštní ochrany z hlediska zajišťování zdravých podmínek jeho 

růstu a posilování zdraví, což lze cíleně a kontrolované zabezpečit pouze nabídkou stravování 

v jídelně školy a vytvářením správných stravovacích návyků.                 

 

Dalším dílčím problémem řešeným novelou je zajištění stravy žákům, kteří se na stravování 

poskytovaném školou finančně nepodílí, při praktickém vyučování u vojenských útvarů, 

na akcích k zabezpečení reprezentace školy či akcích organizovaných Ministerstvem obrany 

nebo je-li jim poskytována zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického 

zařízení. V těchto případech jim v současné době sice náleží finanční náhrada ve výši 60 %, 

ale strava se jim nezabezpečuje, což však znamená, že nemají možnost stravu si zakoupit, 

resp. připravit. 

 

Jelikož se z valné většiny jedná o odborný výcvik (např. stáže u vojenských útvarů a výcvik 

ve vojenských výcvikových prostorech) či akce, jejichž zabezpečení je v zájmu Ministerstva 

obrany, navrhuje se, aby v těchto případech bylo žákům poskytováno stravování ve výši 

100 % finanční hodnoty stravní dávky. Tato úprava zatíží rozpočet Ministerstva obrany zcela 

marginálními vícenáklady ve výši cca 115.000 Kč ročně – viz tabulka: 
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Akce 
počet 

žáků 

počet 

dní 

40 % stravní 

dávky (v Kč) 

vícenáklady 

(v Kč) 

odborný 

výcvik u 

vojenských 

útvarů 

Vyškov I. 25 10 

48,402 

12.100 

Vyškov II. 100 5 24.200 

Liberec 60 5 14.520 

Libavá 60 5 14.520 

propagace a 

reprezentace 

školy a MO 

Dny NATO 135 1 

51,201 

6.912 

Darkovičky 35 1 1.792 

pietní a vzpomínkové akce 150 1 7.680 

další akce 50 1 2.560 

zdravotní péče v lůžkové části 

posádkového zdravotnického zařízení 
x 600 51,201 30.720 

Celkem 115.004 

 

Poslední věcí, s níž se novela vyhlášky vypořádává, je rozšíření ustanovení o obměně výstroje 

i na výstroj svěřenou žákovi k používání, která po zániku nároku na výstrojní náležitosti 

přechází do vlastnictví žáka. 

 

Jedná se o výstroj, kterou žáci dostávají na začátku studia, přičemž v průběhu čtyřletého 

studia žáci dospívají a jejich tělesné rozměry se výrazně mění, tudíž je nutné podrobovat 

obměně i výše zmíněnou výstroj, samozřejmě pouze v těch případech, kdy není možné výstroj 

řádně chemicky vyčistit a znovu použít. 

 

Opět se jedná o zcela marginální vícenáklady hrazené z rozpočtu Ministerstva obrany ve výši 

cca 170.000 Kč ročně – viz tabulka: 

 

Název výstroje roční četnost obměn cena za kus (v Kč) vícenáklady (v Kč) 

čepice 95 10 250 2.500 

blůza 95 20 760 15.200 

blůza 95 letní 20 740 14.800 

kalhoty 95 30 910 27.300 

kalhoty 95 letní 30 670 20.100 

řemen 95 20 95 1.900 

čepice 97 lodička 20 250 5.000 

plášť vycházkový 10 3.200 32.000 

blůza 97 20 1.670 33.400 

kalhoty 97 služební 20 588 11.760 

vložka do vych. pláště 10 665 6.650 

Celkem 170.610 

 

I. 3 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy   

 

Navrhovaná právní úprava: 

1) Ruší proplacení 60% finanční hodnoty stravní dávky žáka těm žákům, kteří 

se na stravování poskytovaném školou finančně nepodílí. Tím dojde k motivaci žáků 

ke stravování v jídelně školy, kde je zaručeno pravidelné stravování, které odpovídá 

zásadám racionální výživy a energetickým a nutričním hodnotám stanoveným v přílohách 

                                                 
2 V současné době činí finanční hodnota celodenní základní stravní dávky 121 Kč, tzn. že 40% podíl hrazený 

žákem činí 48,40 Kč a 60% podíl hrazený Ministerstvem obrany činí 72,60 Kč. 
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k předmětné vyhlášce, a rovněž výrazně omezí individuální stravování, které je mnohdy 

v rozporu s vnitřním řádem Domova mládeže. 

2) Umožňuje poskytování či proplácení stravy při praktickém vyučování u vojenských 

útvarů, na akcích k zabezpečení reprezentace školy či akcích organizovaných 

Ministerstvem obrany a při poskytnutí zdravotní péče v lůžkové části posádkového 

zdravotnického zařízení i těm žákům, kteří se na stravování poskytovaném školou 

finančně nepodílí. Tím dojde k eliminaci problémů souvisejících s nemožností zajištění 

stravy pro tyto žáky. 

3) Umožňuje obměnu výstroje, která bude žákům v průběhu studia vzhledem k jejich 

fyzickému růstu již malá. 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 

 

Ustanovením § 166 zákona č. 221/1999 Sb. je Ministerstvo obrany zmocněno k tomu, aby 

stanovilo vyhláškou rozsah, výši a způsob poskytování naturálních a peněžních náležitostí 

žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně 

studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání. 

 

Návrhem vyhlášky se upravuje rozsah a výše poskytnutí stravování a rozsah poskytování 

výstroje žákům vojenské střední školy, což je plně v souladu se zmocněním k jejímu vydání. 

 

III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  

 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  

č. 221/1999 Sb. a je proto slučitelná s právem Evropské unie. Předmětem úpravy prováděným 

návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura soudních orgánů Evropské unie, ani obecné 

právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP. Na oblast upravovanou vyhláškou 

se nevztahuje žádná mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.  

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Praxe ukázala, že platný právní stav v oblastech, které jsou novelizovány, nevyhovuje praxi 

a je třeba jej drobně modifikovat, zejména u stravování žáků, kteří se na stravování 

poskytovaném školou finančně nepodílí, aby bylo zajištěno jejich pravidelné a zdravé 

stravování, které má zcela jistě vliv na jejich duševní a fyzický rozvoj a předchází některým 

zdravotním a hygienickým rizikům.  

 

Novou právní úpravou dojde ke zvýšení motivace žáků ke stravování v jídelně školy, bude 

zajištěno jejich bezproblémové stravování při praktickém vyučování u vojenských 

útvarů, na akcích k zabezpečení reprezentace školy či akcích organizovaných Ministerstvem 

obrany a při poskytování zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení 

a vyřeší se obměny výstroje žáků. 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 

V. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 

S realizací návrhu vyhlášky budou spojeny zvýšené nároky na státní rozpočet ve výši 

necelých 300.000 Kč ročně, přičemž výdaje na stravování se zvýší o cca 115.000 Kč ročně 
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a výdaje na výstroj se zvýší o cca 170.000 Kč ročně (viz výše uvedené tabulky). Zvýšené 

výdaje budou pokryty z rozpočtu Ministerstva obrany. 

 

V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 

V. 3 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  

se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady, nedotkne se specifických skupin 

obyvatel, nebude mít významný vliv na sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením ani na 

národnostní menšiny. 

 

Málo početná skupina osob sociálně slabých může vnímat novou právní úpravu v porovnání 

se současným stavem jako negativní dopad na jejich finanční situaci. Jde ale o optický klam, 

protože žáci v tomto věku potřebují ke svému vývoji kvalitní a vyváženou stravu, kterou si 

za výši svého podílu nikde jinde nemohou pořídit. Za částku 51,20 Kč denně je žákovi 

zajištěno kvalitní a nutričně vyvážené celodenní stravování. 

 

V. 4 Dopady na životní prostředí   

Návrh vyhlášky nevyvolává negativní dopady na životní prostředí.  

 

VI. Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen   

 

Podle platné právní úpravy nejsou a s realizací návrhu vyhlášky ani nebudou spojeny žádné 

dopady ve vztahu k zákazu diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální 

orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 

manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství anebo proto, 

že žákyně kojí. 

 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť navrhovaná 

právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů, nevede  

k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť stanoví rovnou úpravu pro obě pohlaví.  

 

VII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na ochranu soukromí a zneužívání 

osobních údajů.  

 

VIII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

 

Předloženým návrhem vyhlášky nemůže docházet ke zvýšení korupčního rizika.  

 

V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 

 

1. Přiměřenost 
Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci a nevyvolává 

potřebu navýšení pracovních míst. 

2. Efektivita 
Efektivita současné regulace byla vyhodnocena jako nepřesvědčivě funkční, a proto byly 

nastaveny parametry nové – navrhované, které v sobě zahrnují účelnější rozvržení 
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poskytovaných plnění a u stravování i motivační faktor. Předložený návrh vyhlášky 

směřuje ke zlepšení péče o žáky v oblasti stravování a vystrojování. Přitom jsou 

stanoveny jednotné a předvídatelné postupy jak žáků, tak zaměstnanců Ministerstva 

obrany, kteří budou tato peněžní plnění poskytovat. Návrhem se sleduje motivování žáků 

ke stravování v jídelně školy, zajištění jejich bezproblémového stravování při praktickém 

vyučování u vojenských útvarů, na akcích k zabezpečení reprezentace školy či akcích 

organizovaných Ministerstvem obrany a při poskytování zdravotní péče v lůžkové části 

posádkového zdravotnického zařízení a vyřešení obměny jejich výstroje. 

3. Odpovědnost 
Návrh vyhlášky jednoznačně identifikuje odpovědnost za její provádění vůči Ministerstvu 

obrany, realizačně však odpovědnost nesou rovněž vojenské střední školy a samozřejmě 

i také jejich žáci.  

4. Opravné prostředky 
V této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně. 

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně.  

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  

 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost nebo obranu 

státu. 

 

 

Zvláštní část 
 

K čl. I 

K bodům 1 a 7 (k § 2 odst. 1 a § 5 odst. 1): 

Upouští se od proplácení 60 % finanční hodnoty stravní dávky žáka těm žákům, kteří se 

na stravování poskytovaném školou finančně nepodílí. Ministerstvo obrany tedy bude nově 

přispívat 60% finanční hodnoty stravní dávky žáka pouze těm žákům, kteří se na stravování 

poskytovaném školou budou finančně podílet, s výjimkou případů uvedených dále. 

 

K bodům 2 a 8 (k 2 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 1): 

Doplňuje se, že při praktickém vyučování u vojenských útvarů, na akcích k zabezpečení 

reprezentace školy či akcích organizovaných Ministerstvem obrany a při poskytování 

zdravotní péče v lůžkové části posádkového zdravotnického zařízení se poskytuje či proplácí 

stravování i těm žákům, kteří se na stravování poskytovaném školou finančně nepodílí.  

 

K bodům 3 a 4 (k § 3 odst. 3): 

Upřesňuje se, že mezi doby nepřítomnosti ve škole a školském zařízení, při nichž 

je poskytováno stravování, patří i praktické vyučování, na které byl žák vyslán školou. 

Současně se zavádí poznámka pod čarou č. 11. 

 

K bodu 5 (k § 4 odst. 2) 

Aktualizuje a zpřesňuje se text, jelikož vojenské záchranné útvary již neexistují.  

 

K bodu 6 (k § 4 odst. 4) 

Doplňuje se, že pokud praktické vyučování žáků probíhá u útvaru na vyvedení ve vojenském 

újezdu v rámci nepřetržitého výcviku, náleží k základní stravní dávce i přídavky potravin. 

Současně se vkládá poznámka pod čarou č. 12. 
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K bodu 9 (k § 11): 

Doplňuje se, že žákům bude umožněna i obměna výstroje svěřené k používání, která 

po zániku nároku na výstrojní náležitosti přechází do vlastnictví žáka. 

 

K čl. II 

Účinnost  

Vyhláška by měla nabýt účinnosti od 1. září 2018. 
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