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V. 
 

Platné znění vyhlášky č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků 
vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných 
změn 

 
 

VYHLÁŠKA 
 

Ministerstva obrany  
č. 105/2008 Sb.  

 
ze dne 25. března 2008,  

 
o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky 

č. 198/2010 Sb., vyhlášky č. 165/2014 Sb. a vyhlášky č. 155/2018 Sb. 
  
 Ministerstvo obrany stanoví podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:  
 

§ 1 
Předmět úpravy 

  
 (1) Tato vyhláška upravuje 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. 
  
 (2) Naturální náležitosti se poskytují ve formě stravování, výstrojních a přepravních 
náležitostí a ubytování. 
 
  (3) Finanční náležitosti se poskytují v případech stanovených vyhláškou ve formě 
opakujícího se motivačního příspěvku, jednorázové motivační odměny nebo náhrad 
v penězích za neposkytnuté naturální náležitosti. 

• • • 
 

§ 17 
 

Motivační příspěvek  
 

Motivační příspěvek a motivační odměna 
 

 (1) Žákovi, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 2, náleží motivační příspěvek.  
  
 (2) Motivační příspěvek škola žákovi poskytne, není-li dále stanoveno jinak, 
v kalendářním měsíci, v němž se účastnil vyučování, v závislosti na jeho studijních výsledcích, 
pokud  
a) byl žák klasifikován ze všech předmětů,  
b) bylo chování žáka hodnoceno stupněm 1 - velmi dobré,  
c) nebylo žákovi uloženo výchovné opatření10) třídního učitele anebo ředitele školy, nebo 

školského zařízení,  
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c) nebylo žákovi za porušení povinností stanovených školským řádem nebo vnitřním 
řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo ředitele 
školského zařízení,  

d) žákova nepřítomnost ve vyučování byla omluvena v souladu se školním řádem.  
  
 (3) Splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) se zjišťuje za předchozí pololetí 
školního vyučování9). Splnění podmínky podmínek podle odstavce 2 písm. c) a d) se zjišťuje 
za předchozí kalendářní měsíc, v němž probíhalo vyučování.  
 
 (4) Pokud bylo žákovi za porušení povinností stanovených školským řádem nebo 
vnitřním řádem školy uloženo výchovné opatření10) třídního učitele, ředitele školy nebo 
ředitele školského zařízení, neposkytne mu škola motivační příspěvek po dobu 
5 kalendářních měsíců, za které by mu jinak náležel, a to počínaje kalendářním měsícem 
následujícím po měsíci, ve kterém se uložení výchovného opatření stalo překážkou 
pro poskytnutí motivačního příspěvku.               
  
 (4 5) Motivační příspěvek se vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako 
opakující se částka ve výši  
  
a) 990 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 2 - chvalitebný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50,  
  
b) 550 Kč, jestliže hodnocení žáka je nejvýše ve dvou předmětech vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 2 - chvalitebný, v žádném předmětu není hodnocení vyjádřeno klasifikačním 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 
2,20, nebo  
  
c) 440 Kč, jestliže hodnocení žáka je nejvýše v pěti předmětech vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 2 - chvalitebný, v žádném předmětu není hodnocení provedeno klasifikačním 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 
2,50.  
 
 (5 6) Získá-li žák úroveň jazykové způsobilosti stanovenou rámcovým nebo školním 
vzdělávacím programem, zvyšuje se motivační příspěvek o 100 Kč. 
 
 

(5) Motivační příspěvek se vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako 
opakující se částka ve výši 
a) 2 500 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 

prospěchu 2 – chvalitebný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 
1,50, 

b) 2 000 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 3 – dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 1,50, 

c) 1 500 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 3 – dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,00, 

d) 700 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 3 – dobrý a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 2,50 
nebo 
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e) 200 Kč, jestliže hodnocení žáka v žádném předmětu není vyšší než klasifikační stupeň 
prospěchu 4 – dostatečný a průměr klasifikačních stupňů prospěchu není vyšší než 
3,00. 

 

(6) Za získání jazykové způsobilosti podle NATO STANAG 6001 stanovené 
rámcovým nebo školním vzdělávacím programem škola žákovi poskytne jednorázovou 
motivační odměnu ve výši 
a) 2 000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 2222 z anglického jazyka, nebo  
b) 1 000 Kč za úroveň jazykové způsobilosti SLP 1111 z dalších cizích jazyků; 
motivační odměna se žákovi poskytne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, 
ve kterém žák získal stanovenou úroveň jazykové způsobilosti.      
 
 
• • • 
 

Čl. II vyhlášky č. ……./2019 Sb. 
 

Přechodné ustanovení 
 

 Pokud žákovi vznikl nárok na zvýšení motivačního příspěvku podle § 17 odst. 5 
vyhlášky č. 105/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, 
náleží mu toto zvýšení motivačního příspěvku po celou dobu studia také ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky, bez ohledu na vznik nároku na poskytnutí motivačního 
příspěvku.    
 
 
 
____________________ 
 
1) § 2 písm. a) vyhlášky č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování 

a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2) § 2 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
4) Nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské 

cvičení. 
5) § 79 až 84 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb. 
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy 
týkající se bezpečnosti potravin. 

8) § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách). 

9) § 24 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

10) § 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. 

11) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 156/2015 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, 
oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních 
služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování 
zdravotních služeb vojenskými poskytovateli). 

12) Vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních 
náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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