
 
 

VI. 

 

TABULKA VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK MEZIREZORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

k návrhu vyhlášky,  

kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších 

předpisů  
 

Návrh vyhlášky byl do eKLEP vložen dne 30. října 2019.   

 

Termín pro zpracování stanovisek k návrhu vyhlášky byl stanoven na 20. listopadu 2019.  

  

S přihlédnutím k účelu a povaze návrhem vyhlášky navrhovaných změn vyslovila v souladu s čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

svým dopisem č. j. 34423/2019-UVCR ze dne 22. října 2019 ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády Mgr. Marie 

Benešová souhlas se zúžením okruhu připomínkových míst pro provedení meziresortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, a to 

na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra a odbor kompatibility Úřadu vlády.  
  

K návrhu vyhlášky uplatnilo 2 zásadní připomínky Ministerstvo vnitra.  

 

K návrhu vyhlášky uplatnilo doporučující připomínky Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra.  

 

Žádné připomínky neuplatnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR ve svém stanovisku po formální stránce konstatoval, že „předkladatel splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU“, po stránce materiální pak uvedl, že k předloženému návrhu neuplatňuje z hlediska 

slučitelnosti s právem EU žádné připomínky. V závěrečném vyjádření pak zhodnotil, že návrh vyhlášky nezapracovává do právního řádu 

České republiky právo EU a není s ním v rozporu.   

 
 Veškeré uplatněné připomínky byly řádně vypořádány způsobem uvedeným v připojené tabulce.  

 

Návrh vyhlášky je do dalšího legislativního řízení předkládán bez rozporu. 
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Připomínkové místo Zásadní připomínka Vypořádání připomínky 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 4 – k § 17 odst. 2 písm. c) a k čl. I bodu 6 – 

k § 17 odst. 4: 

Požadujeme v souladu se školskou legislativou nahradit slova 

„školským řádem“ slovy „školním řádem“. 

                                                                Zásadní připomínka. 

Akceptováno.  
 

V ustanoveních § 17 odst. 2 písm. c) a § 17 

odst. 4 bylo slovo „školským“ nahrazeno 

slovem „školním“.  

K čl. I bodu 7 – k § 17 odst. 5: 

Požadujeme v souladu se školskou legislativou nahradit slova 

„hodnocení žáka“ slovy „hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka“. 

                                                                Zásadní připomínka 

Akceptováno.  
Navrhované znění § 17 odst. 5 bylo upraveno 

v souladu s uplatněnou připomínkou.    

 

K čl. I bodu 7 – k § 17 odst. 5: 

V rámci větší srozumitelnosti a předcházení výkladovým 

nejasnostem doporučujeme v rámci hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků v předmětech slova „není vyšší než“ nahradit 

slovy „není horší než“ a formulaci „průměr klasifikačních 

stupňů prospěchu není vyšší než“ doporučujeme nahradit 

formulací „průměr klasifikačních stupňů prospěchu je 

maximálně“. 

                                                       Doporučující připomínka.  

Neakceptováno.  
Předkladatel návrhu vyhlášky v zájmu 

zachování terminologické kontinuity textu 

vyhlášky č. 105/2008 Sb. ponechá doposud 

používaná slova „vyšší než“, jejichž využití 

v aplikační praxi nečiní žádné problémy.  

Současně je pak třeba přihlížet k tomu, že 

školský zákon hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka na vysvědčení vztahuje k jeho  vyjádření 

klasifikačním stupněm, jejichž porovnání se 

logicky váže k hodnocení „vyšší/nižší“ 

a nikoliv „horší/lepší“.     

 

Ve druhém případě doporučení nahrazení slov 

„průměr klasifikačních stupňů prospěchu není 

vyšší než“ považujeme toto vyjádření za 

vhodnější, neboť v sobě obsahuje hodnoty 

nižší a právě rovné příslušnému stupni 
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hodnocení, zatímco u použití slova 

“maximálně“ by tato limitace již nemusela být 

tak jednoznačně zřejmá.     

 

 

 K čl. I bodu 7 – k § 17 odst. 6: 

Doporučujeme nahradit text „…ve kterém žák získal 

stanovenou úroveň“ textem „…ve kterém žák dosáhl 

stanovené úrovně“. 

                                                    Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 17 odst. 6 (nově odstavce 6 a 7) 

bylo upraveno v souladu s uplatněnou 

připomínkou, tedy slovo „získal“ bylo 

nahrazeno slovem „dosáhl“ (odstavec 7) 

a současně bylo slovo „získání“ nahrazeno 

slovem „dosažení“ (odstavec 6). 

Ministerstvo financí K čl. I, bod 1: 

Doporučujeme vypustit slova "v případech stanovených touto 

vyhláškou" pro nadbytečnost. 

                                                       Doporučující připomínka. 

Akceptováno.  
Navrhované znění § 1 odst. 3 bylo upraveno 

v souladu s uplatněnou připomínkou.    

K čl. I, bod 7: 

Neoznačený text na konci navrhovaného § 17 odst. 6 je třeba 

uvést jako samostatný odstavec ve znění:  

 „(7) Motivační odměna podle odstavce 6 se se žákovi 

poskytne v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, 

ve kterém žák získal stanovenou úroveň jazykové 

způsobilosti.“ 

                                                     Doporučující připomínka. 

Akceptováno. 

V návrhu vyhlášky byl doplněn bod 8, a to 

s úpravou navrženou připomínkovým místem; 

v souvislosti s tím byl pak příslušným 

způsobem upraven bod 6 - navrhované znění 

§ 17 odst. 6.    

K čl. II:  

Uvedené přechodné ustanovení považujeme za problematické. 

Podle dosud platné úpravy obsažené v § 17 odst. 5 se 

poskytuje zvýšení motivačního příspěvku, tj. podle našeho 

Neakceptováno. 

Nová úprava odděluje měsíčně vyplácený 

motivační příspěvek (za studijní výsledky 

a chování) od jednorázové motivační odměny 
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názoru se částka 100 Kč poskytne jen těm žákům, kteří získají 

motivační příspěvek podle předchozích odstavců § 17. 

Z navrhovaného přechodného ustanovení vyplývá, že by 

částka podle § 17 odst. 5 ve znění platném přede dnem nabytí 

účinnosti navrhované vyhlášky mohla být vyplácena 

i v případě, kdy žák podle nové úpravy na motivační 

příspěvek podle nově navrhovaného § 17 odst. 5 mít nebude. 

Tento přístup nepovažujeme za odůvodněný. Doporučujeme 

upravit text tak, aby nárok na vyplácení motivačního 

příspěvku podle dosavadní úpravy zůstal zachován pouze těm 

žákům, kteří budou mít nárok na motivační příspěvek podle 

§ 17 odst. 5 nově navrhované úpravy. 

                                                      Doporučující připomínka. 

(za jazykovou způsobilost). Záměrem 

přechodného ustanovení je, aby ani 

u „staropříjemců“ zvýšení motivačního 

příspěvku podle § 17 odst. 5 nebylo již 

poskytování tohoto zvýšení vázáno na jejich 

studijní výsledky a chování, a tím 

nedocházelo k jejich znevýhodnění. 

K odůvodnění: 

S ohledem na markantní nárůst motivačního příspěvku z 990 

na 2 500 Kč, resp. 2 000 Kč pro II. kategorii, považujeme 

za vhodné doplnit do materiálu informaci o způsobu propočtu, 

kterým se dospělo k tak výraznému procentu valorizace.                                                    

                                                     Doporučující připomínka. 

Vysvětleno. 

Ač výše motivačního příspěvku byla 

naposledy upravena v únoru 2015 vyhláškou 

č. 165/2014 Sb., kterou se měnila vyhláška 

č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních 

náležitostech žáků vojenských středních škol, 

ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb., není 

primární snahou předkladatele valorizace 

motivačního příspěvku ve smyslu 

kompenzace negativního dopadu inflace.  

Záměrem výraznějšího navýšení motivačního 

příspěvku je především zvýšení motivace 

žáků základních škol ke studiu na vojenské 

střední škole a současně i motivace studentů 

k dosahování co nejlepších studijních 

výsledků. 

Při stanovení výše motivačního příspěvku 

jsme se snažili přiblížit stipendiím 
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poskytovaným žákům středních škol v rámci 

tzv. firemních stipendií. 

Např. SPŠOA Uherský Brod poskytuje 

tzv. „firemním žákům“ měsíční oborové 

stipendium ve výši 600 – 1.200 Kč (podle 

ročníku) v souběhu s pololetním 

prospěchovým stipendiem ve výši 2.000 – 

10.000 Kč (podle průměru klasifikačních 

stupňů prospěchu) – viz www.spsoa-

ub.cz/spoluprace-s-firmami, což v součtu 

odpovídá měsíčnímu stipendiu ve výši 600 – 

3.200 Kč. 
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