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                                                                III. 

NÁVRH 

ZÁKON 

ze dne …………………….. 2016, 

kterým se mění zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům 

Čl. I 

Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 1/1989 Sb., 
zákona č. 160/1989 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 
306/2008 Sb., se mění takto:  

 

1. Za § 9 se vkládají § 9a až 9d, které včetně nadpisu znějí: 

„Platební neschopnost organizace 

§ 9a 
 
 (1) Jestliže bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku organizace uvedené v § 6 
odst. 1 (dále jen „organizace v úpadku“), vyplácí zvláštní příspěvek místo této organizace 
oprávněným podle § 2 nadále stát prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen 
„ministerstvo“) nebo prostřednictvím jiné osoby se kterou ministerstvo uzavře veřejnoprávní 
smlouvu (dále jen „plátce“). Ministerstvo může uzavřít veřejnoprávní smlouvu o pověření 
k činnosti plátce s právnickými osobami, vůči kterým vykonává funkci zakladatele podle 
zákona o státním podniku.   
 
 (2) Za rozhodnutí o úpadku podle odstavce 1 se považuje rozhodnutí soudu o úpadku 
vydané podle zákona upravujícího řešení úpadku, hrozícího úpadku a oddlužení fyzických a 
právnických osob, které nabylo účinnosti.  
 
 (3) Za podmínek stanovených tímto zákonem hradí organizace v úpadku plátci částku 
odpovídající zvláštnímu příspěvku, na nějž uplatnil ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí o 
úpadku (dále jen „rozhodný den“) nebo po tomto dni uplatní oprávněný nárok, a který podle 
odstavce 1 hradí oprávněným plátce. 
 
 (4) Výše každé splátky částky podle odstavce 3 se určí jako součet všech splátek 
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zvláštního příspěvku, na něž oprávněným vznikl nárok v období jednoho kalendářního 
měsíce, a je splatná v poslední den následujícího měsíce. 
 
 (5) Jestliže byl oprávněný v období tří měsíců předcházejících rozhodnému dni 
statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby, která je organizací v úpadku, 
nárok na splátky zvláštního příspěvku po rozhodném dni mu již nevzniká. 
 

§ 9b 
 
 (1) Organizace v úpadku je povinna předat plátci ve lhůtě 5 pracovních dnů po 
rozhodném dni seznam všech poživatelů zvláštního příspěvku a dále seznam všech osob, které 
k tomuto dni uplatnily nárok na zvláštní příspěvek žádostí podle § 6 odst. 1, a u nichž nebylo 
řízení o přiznání příspěvku k rozhodnému dni skončeno. 
 
 (2) Zároveň se seznamy podle odstavce 1 předá organizace v úpadku plátci také 
všechny listiny a další důkazy osvědčující skutečnosti rozhodné pro přiznání či nepřiznání 
zvláštního příspěvku jednotlivým osobám a pro určení jeho výše, jakož i doklady o 
provedených platbách zvláštního příspěvku. Organizace je povinna kdykoli tyto podklady 
doplnit na žádost plátce a oznámit mu bez zbytečného odkladu změny v těchto podkladech a 
ve skutečnostech rozhodných pro přiznání či nepřiznání zvláštního příspěvku. 
 
 (3) Ode dne následujícího po rozhodném dni je orgánem příslušným pro přijímání 
žádosti o přiznání zvláštního příspěvku plátce. Plátce rovněž rozhoduje o přiznání či 
nepřiznání nároku na zvláštní příspěvek, doručuje žadatelům oznámení podle § 6 odst. 2 a 
plní povinnosti podle § 7. Plátce je povinen sdělit organizaci v úpadku výši splátky podle § 9a 
odst. 3 a 4 nejpozději do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, za nějž mu tato splátka 
náleží.  
 
 (4) Plátce zveřejní na svých internetových stránkách, v celostátním tisku a dále 
v místním tisku v krajích, kde vykonávaly bezprostředně před rozhodnutím o úpadku činnost 
organizace v úpadku, sdělení pro oprávněné, které bude obsahovat informaci o úpadku 
organizace, o přechodu povinnosti k výplatě zvláštního příspěvku na plátce a o skutečnostech 
uvedených v odstavci 3. Shodné sdělení zveřejní na svých internetových stránkách také 
organizace v úpadku. 
 
 (5) Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické osoby sdělují 
na výzvu plátce bezodkladně a bezplatně údaje rozhodné pro přiznání či nepřiznání zvláštního 
příspěvku podle tohoto zákona, mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 

§ 9c 
 
 (1) Plátce vyplácí zvláštní příspěvek oprávněným z prostředků, které získá od 
organizace v úpadku, a to za shodných podmínek, za jakých by je vyplácela organizace, 
pokud by nebyla v úpadku. Nepostačují-li takto získané prostředky k úhradě plné výše 
zvláštního příspěvku, hradí se zbývající část ze státního rozpočtu, popřípadě z prostředků 
plátce, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo veřejnoprávní smlouva. 
 
 (2) Nárok plátce na náhradu částky odpovídající zvláštnímu příspěvku v souladu s § 9a 
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odst. 3 a 4 představuje pohledávku plátce vůči organizaci v úpadku, která bude v rámci 
insolvenčního řízení vedeného proti organizaci uspokojována za podmínek stanovených 
zákonem upravujícím řešení úpadku, hrozícího úpadku a oddlužení fyzických a právnických 
osob. 
 
 

§ 9d 
 
 (1) Dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že organizace uvedená v § 6 odst. 1 
není v úpadku, nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu nebo dnem 
právní moci rozhodnutí soudu o skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu 
přecházejí práva a povinnosti podle tohoto zákona z plátce zpět na tuto organizaci. Tím není 
dotčen přechod práv a povinností podle § 9 v případě, že organizace zanikne. 
 
 (2) V případě zpětného přechodu práv a povinností podle odstavce 1 trvají nadále 
neuhrazené pohledávky plátce vůči organizaci, nestanoví-li insolvenční zákon jinak.“. 

 
 

2. V § 13 odst. 1 se za slovo „vyplácí,“ vkládají slova „nebo plátci podle § 9a odst. 1“ a na 
konci odstavce se doplňuje věta „V době trvání účinků rozhodnutí o úpadku organizace 
jinak oprávněné k přijetí vráceného zvláštního příspěvku se zvláštní příspěvek vrací vždy 
na účet plátce.“. 

3. V § 14 se za slovo „organizace“ vkládají slova „nebo plátce podle § 9a odst. 1“ a slovo 
„ji“ se nahrazuje slovem „jim“.  

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

 
Ustanovení § 9a až 9d se použije i pro výplatu zvláštního příspěvku u organizací, o 

jejichž úpadku bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že plátce 
bude provádět oprávněným výplatu zvláštního příspěvku, jehož splatnost nastane po nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 

Změna insolvenčního zákona 

Čl. III 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb. a zákona č. 
294/2013 Sb., se mění takto: 
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1. V § 102 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), 
které včetně poznámky pod čarou č. 64 zní: 

 „h) Ministerstvo průmyslu a obchodu, je-li dlužník hornickou organizací poskytující zvláštní 
příspěvek horníkům podle zvláštního právního předpisu64). 
64) Zákon č. 89/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č…./2017 Sb.“.  
 
2. V § 139 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), 
které zní: 

„i) Ministerstvo průmyslu a obchodu, je-li dlužník hornickou organizací poskytující zvláštní 
příspěvek horníkům podle zvláštního právního předpisu64).“. 
 
3. V § 169 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí: 

„h) pohledávky na úhradu zvláštního příspěvku horníkům podle zvláštního právního 
předpisu64), 
i) pohledávky státu - Ministerstva průmyslu a obchodu na úhradu částky odpovídající 
zvláštnímu příspěvku horníkům, kterou dlužník hradí podle zvláštního právního předpisu64) 
ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku,“. 
 
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).  

Čl. IV 

Přechodné ustanovení   

Ustanovení tohoto zákona se použijí i pro insolvenční řízení zahájená před nabytím 
účinnosti tohoto zákona s tím, že ustanovení bodu 3. se pro již zahájená insolvenční řízení 
použije pouze v rozsahu pohledávek vzniklých po nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž za 
rozhodný den se v takovém případě považuje den, ke kterému nabyl tento zákon účinnosti. 

 
ČÁST TŘETÍ 

 
Čl. IV 

ÚČINNOST 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 
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