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IV. 
 

SHRNUTÍ  
ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 
náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů   

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti  
1. února 2020 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky    

Návrh na změnu vyhlášky č. 105/2008 Sb. 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.  
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. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ano 

S realizací návrhu vyhlášky budou spojeny nároky na státní rozpočet, a to v roce 2020 ve výši 
0,4 mil. Kč, 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. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ne 

Návrh vyhlášky nevyvolává žádné dopady do oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti ČR     

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: ne 

Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ne 

Realizací návrhu vyhlášky nelze očekávat dopady na územní samosprávné celky České republiky. 

3.5 Sociální dopady: ne 

S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu vyhlášky, ale také jeho účelu, je zřejmé, že aplikace 
jednotlivých navrhovaných ustanovení do praxe nemůže mít žádné negativní dopady do sociální 
oblasti obecně, za významné však nelze považovat ani dopady pozitivní, neboť rozhodující je 
motivační účel pro zvýšení zájmu o studium na vojenské střední škole a přijetí odpovědnosti žáka 
za své studium tak, aby dosahoval co nejlepších studijních výsledků; vzhledem k reálnému počtu 
těchto žáků je však zřejmé, že se taková motivace nemůže významně promítnout do pozitivního 
ovlivnění sociální oblasti obecně.               
Návrh vyhlášky současně žádným způsobem neovlivňuje postavení specifických skupin obyvatel, 
jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní 
menšiny. 

3.6 Dopady na spotřebitele: ne 

Realizace návrhu vyhlášky nemůže mít vzhledem k předmětu navrhované regulace dopady 
na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: ne 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: ne 

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 a nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

3. 9 Dopady na výkon státní statistické služby: ne 

V souvislosti s návrhem vyhlášky se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické služby.   

3.10 Korupční rizika: ne  

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 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 
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okamžitě odhalena a prošetřena.               

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: ne 

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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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 
náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.2. Definice problému 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., (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.  

 
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. 

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.      

 
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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. 
 
 Z hlediska cílů sledovaných návrhem vyhlášky je v současné době vyhláškou upraven 
způsob poskytování a výše motivačního příspěvku (§17), a to v závislosti na studijních 
výsledcích žáka vojenské střední školy. Motivační příspěvek lze poskytnout žákovi vojenské 
střední školy, který byl ve stanoveném období klasifikován ze všech předmětů, jeho chování 
bylo hodnoceno jako velmi dobré, nebylo mu uloženo výchovné opatření třídního učitele 
anebo ředitele školy, nebo školského zařízení a jeho nepřítomnost ve vyučování byla 
omluvena v souladu se školním řádem. 
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 Motivační příspěvek se podle dosavadního stavu úpravy provedené vyhláškou 
č. 105/2008 Sb. vyplácí měsíčně v období školního vyučování jako opakující se částka ve výši 

• 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, 

• 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 

• 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. 

  
 Získá-li žák úroveň jazykové způsobilosti stanovenou rámcovým nebo školním 
vzdělávacím programem, zvyšuje se motivační příspěvek o 100 Kč. 
 
 Jak je uvedeno v kapitole 1.5. Popis cílového stavu, existující právní úprava 
se v praxi prokázala jako motivačně nepostačující, a to nikoliv co do formy jejího využití, ale 
co do výše příspěvku stanovené pro jednotlivé úrovně motivačního příspěvku. Na základě 
provedené analýzy bylo proto přistoupeno k úpravě výše příspěvku, což obsahově odpovídá 
provedení regulace ve smyslu charakteristiky uvedené v poznámce pod čarou č. 2 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA), jež se váže k bodu 3.8 písm. f) 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Touto poznámkou pod čarou je 
blíže vysvětlen obsah v písmenu f) uvedených slov „parametrické změny“, a to příklady 
vážícími se na „změny sazby daně, úpravy výše dávek, aniž by docházelo ke změně jejich 
struktury“. Návrh vyhlášky provádí změny v motivačním příspěvku v uvedeném duchu s tím, 
že další navrhované úpravy jsou aplikačními dopady těchto parametrických změn tak, aby byl 
zachován účel provedené regulace; proto je navrhováno neposkytnutí motivačního příspěvku 
v případech udělení výchovného opatření.                
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Obecně jsou adresátem navrhované regulace žáci vojenské střední školy a předmětná 
vojenská střední škola; z hlediska rozpočtového pak regulace dopadů také na Ministerstvo 
obrany.        

 
1.5. Popis cílového stavu 

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 
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se projevuje tak, že žáci technických oborů dosahují horších studijních výsledků než žáci 
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. 
 

Současně dochází k zjednodušení právní úpravy zavedením jednorázové výplaty 
motivační odměny za získání jazykové způsobilosti podle standardizované jazykové zkoušky 
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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. 
 

Návrhem vyhlášky se tedy na základě provedené analýzy upravuje rozsah a výše 
motivačního příspěvku pro žáky vojenské střední školy; navrhovaná regulace navíc není 
úpravou co do předmětu vyhlášky č. 105/2008 Sb. novou, ale je pouze aktualizací 
(parametrickou změnou) úpravy stávající.  
 
 
1.6. Zhodnocení rizika 

V případě nepřijetí navrhované právní úpravy Ministerstvo obrany zcela rezignuje na 
využití závěrů analýzy provedené za účelem posílení zájmu o studium na vojenské střední 
škole a zejména na výrazné zlepšení studijních výsledků žáků této školy na základě vlastního 
zájmu a osobní angažovanosti v zájmu o studium a úroveň dosahovaných vědomostí 
a dovednostní.  

 
Nepřijetí navrhované právní úpravy by současně mohlo zmařit úsilí Ministerstva 

obrany sledující zřízení sokolovské pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové a perspektivní uplatnění jejích absolventů v rezortu 
ministerstva.                         
 
2. Návrh variant řešení 
 Varianta 0 – tzv. nulová varianta  

Jak je již uvedeno výše, nepřijetí navrhované regulace představuje zmaření možnosti 
využití závěrů analýzy provedené za účelem posílení zájmu o studium na vojenské střední 
škole a zejména na výrazné zlepšení studijních výsledků žáků této školy na základě vlastního 
zájmu a osobní angažovanosti v zájmu o studium a úroveň dosahovaných vědomostí 
a dovednostní s tím, že Ministerstvo obrany pro dosažení sledovaného cíle nemá jinou, 
mimonormativní variantu, jíž by za daným účelem mohl využít.   

V této souvislosti je nezbytné upozornit také na to, že s návrhem regulace souvisí ji 
předcházející věcná a strategická rozhodnutí Ministerstva obrany, která mají koncepční 
povahu, jsou připravena s realizačně dlouhodobými účinky a mají přesah také do spolupráce 
Ministerstva obrany s orgány územních samosprávných celků. Pro zajištění úspěchu této 
koncepce a spolupráce, včetně účinného využití investovaných finančních i personálních 
prostředků, je proto vyloučeno využití nulové varianty, stejně jako je reálným stavem věci 
podmíněno vlastní řešení navrhované regulace.               

 

 
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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Varianta I: vydání nové vyhlášky na základě zmocnění podle § 166 zákona č. 221/1999 Sb.  
Zvýšení motivačního příspěvku, které má být využito pro dosažení návrhem regulace 

sledovaných cílů, se týká pouze § 17 vyhlášky č. 150/2008 Sb., a tedy by odporovalo zásadám 
legislativní techniky, kdyby pro takovou změnu byla zvolena forma nahrazení dosavadní 
právní úpravy úpravou novou.       
 
Varianta II: Zpracování novely stávajícího právního předpisu.   

Vzhledem k tomu, že navrhovaná regulace je parametrickou změnou dosavadní úpravy 
obsažené v § 17 vyhlášky č. 105/2008 Sb., je zřejmé, že k dosažení sledovaného cíle plně 
postačuje využití novelizace dosavadní právní úpravy.     
 
Vyhodnocení variant: 
Varianta 0: 

Využití nulové varianty je zejména věcně nepřijatelné, protože představuje neřešení 
daného problému a současně vyvolává negativní dopady do dalších oblastí věcné spolupráce 
Ministerstva obrany.      
Varianta I: 

Varianta I by umožnila dosažení sledovaných cílů, ale představuje zbytečnou 
administrativu i náročnost legislativních prací ve vztahu ke stanovenému cíli. Novela není 
rozsáhlá a naplňuje stanovený cíl stejně dobře jako nový právní předpis.    
Varianta II 

Využití této varianty zcela naplňuje stanovené cíle, je méně administrativně náročné 
než varianta I při zachování požadovaného cílového stavu. 
  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3. 1 Varianta 0 nevyvolá žádné náklady, ale zároveň popsaný problém neřeší.  
3. 2 Varianty I a II představují shodné náklady, a to v roce 2020 ve výši 0,4 mil. Kč, 

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 
(bližší rozklad je uveden v kapitole 1.5 – Popis cílového stavu). 

 
Vyhodnocení nákladů a přínosů nebylo konzultováno mimo rezort Ministerstva 

obrany, neboť uvedené finanční prostředky budou čerpány výlučně z rozpočtové kapitoly 
307 - Ministerstvo obrany. 
 3. 3 Varianty I. a II představují velký přínos do oblasti vojenského školství, neboť jsou 
závažným důvodem pro zvýšení zájmu o studium na vojenské střední škole směřujícím 
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 také využíváním motivace studentů k dosahování 
dobrých studijních výsledků a přijetí vlastní odpovědnosti za úroveň získávané kvalifikace.  
 Přínosem regulace je i neformálnost jejích dopadů, neboť cílí na přímou odpovědnost 
žáka za dosažené výsledky vzdělávání a jeho aktivní zapojení do studijní přípravy; návrh 
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regulace cílí na odpovědnou snahu žáka nabýt a využívat co nejširšího spektra vědomostí 
s trvalým účinkem.          
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Po vyhodnocení dopadů jednotlivých shora popsaných variant, které byly při přípravě 
návrhu vyhlášky zvažovány, dospěl předkladatel k závěru, že optimální realizační variantou je 
varianta č. II.      
 
5. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy   
 Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany, které z povahy regulace 
bude disponovat všemi potřebnými informacemi jak o výši vyplácených motivačních 
příspěvků, tak o jejich struktuře, ale především o počtech uchazečů o studium na vojenské 
střední škole.  
 
 Návrhem vyhlášky nejsou ukládány zvláštní, nové povinnosti, proto také není nutné 
stanovovat zvláštní formy vynucování oproti stávající právní úpravě; dosavadní praxe 
v oblasti provádění poskytnutí motivačního příspěvku ve stanovených lhůtách nepřinášela 
žádné problémy a ze strany Ministerstva obrany nebylo nutné vynucovat plnění tam, kde by 
ze strany školy byla vykazována v tomto směru nečinnost. Související postupy jsou však 
v Ministerstvu obrany jednoznačně stanoveny a není třeba jejich zvláštní úpravy pro realizaci 
předmětu návrhu vyhlášky. Přesto je vhodné odkázat na to, že v případě nečinnosti školy 
s poskytováním motivačního příspěvku má žák (jeho zákonný zástupce) možnost dovolat 
se jeho poskytnutí jak cestou Ministerstva obrany, tak i cestou soudní.       
     
6. Přezkum účinnosti regulace 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude Ministerstvem obrany prováděno 
periodicky, zejména ve spolupráci se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu obrany, do jejíž 
působnosti náleží zajišťování činností spojených s výkonem funkce zřizovatele Vojenské 
střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byla problematika motivace žáků vojenské 
střední školy konzultována se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu obrany a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.        
 
8.  Kontakt a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: JUDr. Jana Hájková  
Tel.: 973 200 077  
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