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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 
 
 

OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 
náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh 
vyhlášky“), je předkládán na základě závěrů analýzy Ministerstva obrany ke zvýšení zájmu 
o studium na vojenské střední škole směřujících ke zvýšení atraktivnosti podmínek studia pro 
absolventy základních škol, a to vedle vytváření špičkového technického a materiálního 
zázemí školy, atraktivnosti nabízených oborů a přitažlivosti vzdělávacích programů, stejně 
jako k využívání motivace studentů k dosahování dobrých studijních výsledků a přijetí vlastní 
odpovědnosti za úroveň získávané kvalifikace. Pro zajištění řešení legislativní části této 
koncepce je využito zmocnění stanoveného v § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z  povolání, ve znění pozdějších předpisů, kterým je Ministerstvo obrany zmocněno k vydání 
vyhlášky, jíž se stanoví rozsah, výše 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.  
 

Souběžně s legislativními pracemi Ministerstvo obrany připravuje nový vzdělávací obor 
zaměřený na technické předměty a pro jeho výuku připravuje odpovídající studijní zázemí jak 
z hlediska teoretické, tak praktické přípravy žáků vojenské střední školy.      
 

Návrh vyhlášky vychází z potřeby provedení úprav u motivačního příspěvku žáků 
vojenské  střední  školy tak, aby se stalo účinným nástrojem k dosažení shora uvedených cílů. 
Navrhovaná opatření, včetně zvýšení částky motivačního příspěvku a nově zavedené 
motivační odměny zvýší motivaci žáků k dosahování co nejlepších výsledků ve vzdělávání 
a při praktickém výcviku a současně podnítí zájem uchazečů o studium na vojenské  střední 
škole. 
 

Návrh vyhlášky se soustřeďuje na motivační aspekty provedené analýzy, a tedy především 
na aktualizaci § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., jíž jsou v současné době upraveny podmínky 
vzniku nároku na poskytování motivačního příspěvku, jeho výše a předpoklady pro jeho 
zvýšení. Současné znění § 17 vyhlášky stanovuje výši motivačního příspěvku ve třech 
kategoriích od 440 do 990 Kč, přičemž kritérii pro přiznání motivačního příspěvku v příslušné 
skupině jsou maximální klasifikační stupeň prospěchu (dále jen „známka“) v daném počtu 
předmětů a průměr známek, za předpokladu, že žák nebude hodnocen známkou nedostatečný.  
  

Navrhovaná úprava přihlíží také ke skutečnosti, že pro žáky vojenských středních škol 
se dlouhodobě jako studijně náročnější projevují obory technické (obor vzdělávání 
Elektrotechnika, do budoucna pak také nově zaváděný obor vzdělávání Strojírenství), což 
se projevuje tak, že žáci technických oborů dosahují horších studijních výsledků než žáci 
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Vojenského lycea, a tudíž jich i výrazněji méně pobírá motivační příspěvek (v měsíci květnu 
2019 to bylo dvojnásobně méně – viz tabulka). 

 
 Příjemci motivačního příspěvku v květnu 2019 

Ročník 
počet žáků v ročníku motivační příspěvek pobírá 

celkem VL Elektro kategorie celkem VL Elektro 
počet % počet % 

1. 94 64 30 
I. 3 3 4,7 0 0,0 
II. 6 4 6,3 2 6,7 
III. 10 9 14,0 1 3,3 

2. 94 68 25 
I. 0 0 0,0 0 0,0 
II. 4 2 2,9 2 8,0 
III. 18 14 20,6 4 16,0 

3. 86 70 17 
I. 1 1 1,4 0 0,0 
II. 8 7 10,0 1 5,9 
III. 28 24 34,3 4 23,5 

4. 86 63 23 
I. 3 3 4,8 0 0,0 
II. 7 6 9,5 1 4,3 
III. 18 17 27,0 1 4,3 

Celkem 360 265 95 x 106 90 34,0 16 17,0 
Legenda: 
VL – Vojenské lyceum 
Elektro – Elektrotechnika 
I. kategorie – § 17/4/a (990 Kč) 
II. kategorie – § 17/4/b (550 Kč) 
III. kategorie – § 17/4/c (440 Kč)  
% – počet žáků příslušného oboru vzdělání pobírajících motivační příspěvek z celkového počtu žáků v příslušném oboru vzdělání  
 

 
Navrhovaná právní úprava namísto dosavadních tří kategorií zavádí nově pět kategorií 

motivačního příspěvku – viz tabulka: 
 

Stávající stav Navrhovaná úprava 

Kategorie Kč podmínky kategorie Kč podmínky 
známky průměr známky průměr 

I. 990 max. chvalitebný do 1,50 I. 2.500 max. chvalitebný do 1,50 
II. 2.000 max. dobrý do 1,50 

II. 550 max. 2x dobrý či dostatečný do 2,20 III. 1.500 max. dobrý do 2,00 
III. 440 max. 5x dobrý či dostatečný do 2,50 IV. 700 max. dobrý do 2,50 
- - - - V. 200 max. dostatečný do 3,00 

 
 
Návrh vyhlášky v případech zařazených ve II. až V. kategorii motivačního příspěvku 

ustupuje od striktního vymezení počtu předmětů, ze kterých žák mohl získat vyšší známku 
než chvalitebný, a tím vyvažuje rozdíly mezi technickými obory vzdělávání (Elektrotechnika 
a Strojírenství) a oborem vzdělávání Vojenské lyceum, jelikož umožňuje reálně motivovat 
i žáky studující obtížnější technické předměty, pokud budou hodnoceni známkou „dobrý“. 
 

Výraznější zvýšení částek motivačního příspěvku – spolu s podmínkou nebýt hodnocen 
hůře než známkou dobrý (mimo V. kategorii) – je zaměřeno na motivaci žáků k dosahování 
co nejlepších studijních výsledků, když navíc navrhovaná úprava přináší souběžný efekt 
přijetí osobní odpovědnosti za výsledky studia a dosažené vědomosti a praktické dovednosti.          

 
Výrazné studijní benefity jsou pak také významným podpůrným argumentem při náboru 

uchazečů o studium na vojenské střední škole. 
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Současně dochází k zjednodušení právní úpravy zavedením jednorázové výplaty motivační 
odměny za získání jazykové způsobilosti podle standardizované jazykové zkoušky NATO 
STANAG 60011 stanovené rámcovým nebo školním vzdělávacím programem (jazykovou 
způsobilost v jednotlivých stupních mohou žáci získat kdykoliv v průběhu studia, a její 
dosažení tedy není například důvodem studijního neúspěchu v jednotlivých ročnících studia). 
Jazyková způsobilost byla dosud oceňována vyplácením měsíční částky, o kterou se zvyšoval 
motivační příspěvek. Zvýšení v součtu skutečně vyplacené částky za jazykovou způsobilost 
a její jednorázové proplacení by mělo žáky větší měrou motivovat k získávání jazykových 
dovedností. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
 

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 motivačního příspěvku pro žáky vojenské 
střední školy, což je plně v souladu se zmocněním k jejímu vydání. Navrhovaná regulace 
navíc není úpravou co do předmětu vyhlášky č. 105/2008 Sb. novou, ale je pouze aktualizací 
(parametrickou změnou) úpravy stávající, která byla shledána plně slučitelnou se zmocněním, 
na jehož základě byla vydávána.      
 
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

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

č. 221/1999 Sb., který plně odpovídá zásadám zajištění slučitelnosti právní úpravy 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. 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Praxe ukázala, že platný právní stav v oblasti motivačního příspěvku je třeba modifikovat, 
aby došlo k vyrovnání rozdílů vyplývající z klasifikace žáků oboru vzdělání Vojenské lyceum 
a technických oborů vzdělání (Elektrotechnika a Strojírenství), ke zvýšení motivace žáků 

 
1 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech, čj. MSMT-
12823/2016.  
NATO STANAG 6001 – Standardizační dohoda (Standardization Agreement) popisující úrovně jazykové 
způsobilosti. 
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k dosahování co nejlepších studijních výsledků a ke zvýšení zájmu uchazečů o studium 
na vojenské střední škole. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady 
na životní prostředí 
 

S realizací návrhu vyhlášky budou spojeny nároky na státní rozpočet, a to v roce 2020 
ve výši 0,4 mil. Kč a dále pak v letech 2021 a 2022 ve výši 1,1 mil. Kč a v letech 2023 a 2024 
ve výši 1,2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky však budou čerpány výlučně z rozpočtové 
kapitoly 307 - Ministerstvo obrany.             

 
Zvýšené výdaje budou tedy plně pokryty z rozpočtu Ministerstva obrany. 

 
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopad na podnikatelské prostředí, nevyvolá žádné 

negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny nebo specifické skupiny obyvatel. Návrh 
vyhlášky také vzhledem ke svému předmětu úpravy není schopen vyvolat dopady na životní 
prostředí. Z hlediska zákazu diskriminace a z  hlediska rovnosti mužů a žen je navrhovaná 
právní úprava neutrální a rovněž s ní nejsou spojena žádná rizika ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů.   

 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu 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. 
 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť je navrhována 
tak, aby pro danou oblast důsledně zachovávala rovnou úpravu pro obě pohlaví. Navrhovaná 
právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů a nemůže 
vést k diskriminaci jednoho z pohlaví, protože vychází z objektivních kritérií dosažených 
studijních výsledků, které objektivně nemohou být ovlivněny pohlavím jedince.     
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na ochranu soukromí nebo na zajištění 
ochrany osobních údajů adresátů regulace. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava respektuje kompetence Ministerstva obrany; při vyhodnocení 
jejích dopadů byl shledán jistý korupční potenciál, který je však shodný s korupčním 
potenciálem dosavadní právní úpravy a přiměřený vůči očekávaným přínosům navrhované 
regulace. Možnost pokusit se ovlivnit přiznání motivačního příspěvku i přes to, že by nebyly 
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splněny podmínky pro jeho poskytnutí, popřípadě snaha o ovlivnění výsledku zkoušky 
jazykové způsobilosti tak, aby byla studentovi přiznána motivační odměna, nelze vyloučit. 
Taková možnost je však velmi malá, neboť kritéria pro poskytnutí motivačního příspěvku 
jsou buď rázu objektivních skutečností, jejichž vznik leží výlučně v dispozici studenta (a tedy 
by v zásadě s pozitivním důsledkem měl „ovlivňovat“ sám sebe), nebo naopak nejsou 
realizovatelná výlučně jedním pedagogem, což korupční snahu zásadně minimalizuje. 
Současně je pak třeba přihlédnout k tomu, že student je posuzován celým pedagogickým 
sborem, a tedy neoprávněně poskytnutá výhoda by musela být okamžitě odhalena 
a prošetřena.                               
      
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  
 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost nebo obranu 
státu, resp. může se v dané oblasti projevit pozitivně ve zvýšené úrovni odborné připravenosti 
osob, které se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (k § 1, navrhovanému doplnění odstavce 3):  
 Navrhovaná úprava napravuje současný nedostatek v úplnosti právní úpravy 
prováděné § 1 vyhlášky č. 105/2008 Sb., když vyhláška, jejímž předmětem je stanovení 
rozsahu, výše a způsobu poskytování naturálních a peněžních náležitostí, vymezuje formu 
poskytování naturálních náležitostí, ale zcela opomíjí shodnou úpravu pro náležitosti peněžní. 
Vzhledem k tomu, že je navrhováno dosavadní formy peněžních náležitostí rozšířit 
o „motivační odměnu“, je vhodné uvedený nedostatek napravit a obdobně, jako je tomu v § 1 
odst. 2 vyhlášky č. 105/2008 Sb. pro naturální náležitosti, upravit také formy peněžních 
náležitostí a jejich charakteristiky. Nově se tedy upravuje jako opakující se peněžní plnění 
motivační příspěvek a jako jednorázové peněžité plnění motivační odměna; peněžní 
náležitostí se pak shodně jako doposud rozumějí náhrady v penězích za neposkytnuté 
naturální náležitosti v případech stanovených vyhláškou. 
 
K bodu 2 (k § 17 nadpis): 

V souvislosti se zavedením nové formy peněžní náležitosti, kterou je motivační 
odměna, se v souladu s čl. 30 odst. 3 Legislativních pravidel vlády mění nadpis § 17, který 
obsahuje úpravu vzniku nároku na poskytnutí motivačního příspěvku a motivační odměny 
a jejich výše.     
 
K bodu 3 (k § 17 odst. 2, uvozující část věty): 
 V souvislosti s úpravou navrhovanou v bodě 4 je v § 17 odst. 2 prováděna formální 
textová úprava, zajišťující logickou vazbu mezi § 17 odst. 2 a § 17 odst. 4; vložený text 
upozorňuje na to, že v § 17 odst. 2 stanovené podmínky vzniku nároku na poskytnutí 
motivačního příspěvku jsou pro výjimečné případy odchylně upraveny ještě v jiném 
ustanovení vyhlášky.  
 
K bodu 4 [k § 17 odst. 2 písm. c) ]: 
 
 Současné znění § 17 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 105/2008 Sb. stanoví, že „motivační 
příspěvek škola žákovi poskytne v kalendářním měsíci, v němž se účastnil vyučování, 
v závislosti na jeho studijních výsledcích, pokud nebylo žákovi uloženo výchovné opatření10) 
třídního učitele anebo ředitele školy, nebo školského zařízení“. Odkaz na poznámku 
pod čarou č. 10 je odkazem na § 11 vyhlášky č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská 
zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, 
ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb., kterým jsou pro účely provedení § 31 odst. 1 školského 
zákona definována výchovná opatření, a to jako komplex pozitivních i negativních opatření, 
jimiž je žák motivován za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, anebo za výrazný projev 
školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, ale současně také sankcionován 
(povoláván k odpovědnosti) za porušení jemu školským řádem nebo vnitřním řádem školy 
stanovených povinností. Vedle pochvaly tak výchovná opatření tvoří také napomenutí 
třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, napomenutí ředitele školského 
zařízení a důtka ředitele školského zařízení.  
 

Dosavadní znění § 17 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 105/2008 Sb. však pro účely výluky 
z přiznání motivačního příspěvku odkazuje na „uložení výchovného opatření10) třídního 
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učitele anebo ředitele školy, nebo školského zařízení“, tedy motivačně zmatečně také 
na udělení pochvaly. Navrhovaným ustanovením je proto tato logicky chybná vazba 
napravována a výluka je prováděna výlučně v souvislosti s výchovnými opatřeními udělenými 
za porušení povinností uloženými školským řádem nebo vnitřním řádem školy.    
 
  K bodu 5 (k § 17 odst. 3): 
  V § 17 odst. 3 větě druhé je prováděna formální úprava tam, kde ve větě první a druhé 
je v současné době za zcela shodných gramatických podmínek vazby mezi předmětem a jeho 
neshodným přívlastkem užito slovo „podmínka“ jednou v množném a jednou v jednotném 
čísle. Byť podle čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se v textu právního předpisu 
používá zpravidla jednotného čísla, v daném případě je třeba zajistit správnost gramatické 
vazby odkazující na dvě podmínky [stanovené v odstavci 2 písm. c) a d)] a zejména sjednotit 
textově větu první a druhou tak, aby nevyvolávala pochybnosti o důvodech užití rozdílného 
čísla podstatného jména. 
 
K bodu 6 (k § 17, navrhovanému vložení nového odstavce 4):   
 Ve vztahu k § 17 odst. 2 je navrhována úprava, kterou je vyloučeno poskytování 
motivačního příspěvku po dobu 5 měsíců, v nichž probíhá školní vyučování v případě, 
že žákovi je uloženo v souvislosti s porušením jemu školským řádem nebo vnitřním řádem 
školy stanovených povinností výchovné opatření třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele 
školského zařízení; existence uvedené skutečnosti je nesplněním jedné ze společně působících 
podmínek pro vznik nároku na poskytnutí motivačního příspěvku, a tedy již pouze jejím 
nenaplněním doposud žákovi nevznikl nárok na poskytnutí motivačního příspěvku v daném 
kalendářním měsíci. Návrhem vyhlášky dochází ke zpřísnění předpokladů vzniku tohoto 
nároku, a to ve vztahu k výchovným (kárným) excesům v chování žáka, kdy uložení 
výchovného opatření se nově stává překážkou vzniku nároku nejenom v kalendářním měsíci 
následujícím po měsíci, v němž bylo výchovné opatření uloženo, ale po dobu 5 měsíců, 
v nichž probíhá školní vyučování. Doba pěti měsíců je volena tak, aby dané opatření platilo 
pro všechny žáky shodně, a tedy „výlukové období“ není vázáno například na pololetí, kdy 
by žák, jemuž bylo výchovné opatření uloženo v prvním kalendářním měsíci školního 
pololetí, byl postižen více, než žák, jemuž totéž výchovné opatření bylo uloženo v měsíci 
posledním.        
 
K bodu 7 (k § 17 odst. 5 a 6): 

Navrhovaným zněním § 17 odst. 5 se namísto dosavadních tří kategorií motivačního 
příspěvku zavádí kategorií pět, efektivněji pracujících s motivačním faktorem na základě 
dosažené úrovně vědomostí a dovedností. Současně se ustupuje od striktního vymezení počtu 
předmětů, ze kterých žák mohl získat vyšší známku než chvalitebný. Výrazněji se zvyšují 
částky motivačního příspěvku.  
 

Navrhovaným ustanovením § 17 odst. 6 se ruší úprava zvýšení motivačního příspěvku, 
která spojuje dvě zcela samostatné oblasti, přičemž motivaci za zvýšení jazykové způsobilosti 
váže na existenci vzniku nároku na poskytnutí motivačního příspěvku, tedy na zcela odlišná 
kritéria.        

 
Nově se zavádí motivační odměna, která bude proplácena jednorázově, a to ve dvou 

formách. První formou je motivační odměna za úroveň jazykové způsobilosti SLP2 2222 
z anglického jazyka ve výši 2 000 Kč, druhou pak je motivační odměna za úroveň jazykové 
způsobilosti SLP 1111 z dalších cizích jazyků ve výši 1 000 Kč.  

 
2 SLP (Standardized Laguage Profile) úroveň jazykové způsobilosti podle NATO STANAG 6001 ve čtyřech 
řečových dovednostech (poslech, mluvení, čtení, psaní). 
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Navrhovaným ustanovením se současně stanoví způsob výplaty motivační odměny, 
a to tak, že se motivační odměna poskytne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, 
ve kterém žák získal stanovený stupeň jazykové způsobilosti.      
 
 
K čl. II  Přechodné ustanovení  
 

Motivační příspěvek ve výši podle § 17 odst. 4 vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se žákovi poskytne naposledy za měsíc 
leden 2020. Motivační příspěvek ve výši podle § 17 odst. 5 vyhlášky č. 105/2008 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, náleží žákovi od 1. února 2020. 
Tento režim vyplývá z automaticky působících zásad platnosti a účinnosti právního předpisu, 
a tedy ho není nutno zvlášť zpracovávat v přechodných ustanoveních návrhu vyhlášky.      
 
 V přechodných ustanoveních je nutné vyřešit režim poskytování zvýšení motivačního 
příspěvku, které je nahrazováno jednorázovou motivační odměnou; ta bude automaticky 
poskytována od data nabytí účinnosti návrhu vyhlášky ve vazbě na získání příslušné úrovně 
jazykové způsobilosti ode dne této účinnosti.  
  

Je však třeba stanovit, že v zájmu zachování předvídatelnosti právní úpravy a jistoty 
z ní vyplývajících právních vztahů bude naloženo s nárokem na zvýšení motivačního 
příspěvku vzniklým přede dnem účinnosti této vyhlášky. V zájmu objektivnosti právní úpravy 
se proto stanoví, že toto zvýšení motivačního příspěvku (nárokové před datem účinnosti 
návrhu vyhlášky) bude žáku poskytováno až do ukončení jeho studia, a to v každém 
kalendářním měsíci, bez ohledu na to, zda mu vznikl nebo nevznikl nárok na poskytnutí 
motivačního příspěvku (viz odůvodnění k bodu 6 - § 17 odst. 6).                              
 
 
K čl. III Účinnost 
 

Pro návrhem vyhlášky prováděnou regulaci je navrhována účinnost od 1. února 2020, 
a to v zájmu využití stanovených motivačních účinků již ve druhém pololetí školního roku 
2019/2020, stejně jako pro možné uplatnění úpravy při náboru žáků základních škol v tomto 
období.    
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	S realizací návrhu vyhlášky budou spojeny nároky na státní rozpočet, a to v roce 2020 ve výši 0,4 mil. Kč a dále pak v letech 2021 a 2022 ve výši 1,1 mil. Kč a v letech 2023 a 2024 ve výši 1,2 mil. Kč. Tyto finanční prostředky však budou čerpány výluč...



