
IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I. OBECNÁ ČÁST 

A) Zhodnocení platného právního stavu 

Výplata zvláštního příspěvku horníkům jakožto specifické sociální dávky je upravena 
zákonem č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon “). Obsah tohoto právního předpisu však již neodpovídá novým 
společenskoekonomickým poměrům, které nastaly po roce 1989 a v důsledku toho neřeší ani 
situace, kdy se subjekty, které jsou povinné vyplácet zvláštní příspěvek oprávněným osobám- 
horníkům, kteří splnili pro jeho výplatu všechny zákonem stanovené předpoklady, dostanou 
do platební neschopnosti a nejsou schopny zákonem stanoveným povinnostem a tedy ani 
povinnosti vyplácet zvláštní příspěvek dostát. Zákon s  ohledem na dobu, ve které byl 
schvalován, neobsahuje způsob zajištění výplaty zvláštního příspěvku v okamžiku, kdy se 
jeho dosavadní poskytovatel dostane do situace, kdy nemá k dispozici dostatek finančních 
prostředků, což obvykle končí podáním insolvenčního návrhu, resp. rozhodnutím 
insolvenčního soudu o úpadku. Po celou dobu insolvenčního řízení, které obvykle trvá delší 
dobu (v mnoha případech i více než 5 let), však poskytovatel tohoto příspěvku (úpadce) dále 
existuje (tzn., že nebyl proveden jeho výmaz z obchodního rejstříku). Tato skutečnost 
neumožňuje proto použití ustanovení § 9 zákona, podle kterého by ministerstvo mohlo určit 
organizaci, která by převzala závazek k výplatě zvláštního příspěvku fyzickým osobám. Ty 
přitom mají při splnění zákonem stanovených požadavků nárok na výplatu příspěvku 
ze zákona.  

Uvedená situace se samozřejmě promítá i do možnosti uspokojit nároky poživatelů zvláštního 
příspěvku horníkům (dále jen „příspěvek“) ze strany existujícího subjektu, resp. 
insolvenčního správce. Ten se při uspokojování nároků věřitelů musí řídit insolvenčním 
zákonem. Výplata příspěvku přitom v tomto zákoně není zahrnuta (na rozdíl od jiných 
obdobných pohledávek státu, například pohledávek státu za náhrady mezd vyplacené 
zaměstnancům podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) ani 
mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, které mají spolu 
s pohledávkami za majetkovou podstatou při jejich úhradě přednost.  
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• ͙Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 

Platná právní úprava oblasti poskytování příspěvku neupravuje vztahy, které by se dotýkaly 
zákazu diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či 
znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru), i 
když hornického povolání je vykonáváno již s ohledem na jeho obsah převážně muži. To ale 
nijak nevylučuje jeho výkon ženami. Lze proto konstatovat, že stávající právní úprava, jež je 
obsažena v zákoně, nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  Z hlediska rovnosti 
mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě pohlaví stejná. 
 
Podrobné zhodnocení platného právního stavu je uvedeno v Závěrečné zprávě hodnocení 
dopadů regulace podle obecných zásad. 
 

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Hlavním důvodem pro předložení návrhu zákona, 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, (dále jen 
„zákon o příspěvku“), je potřeba zabezpečení výplaty příspěvku v těch případech, kdy se 
organizace, která tento příspěvek poskytuje (dále jen „poskytovatel“), ocitne v úpadku a 
omezí nebo zcela zastaví výplatu této zvláštní sociální dávky, na níž mají fyzické osoby 
splňující zákonem o příspěvku stanovené podmínky nárok.  

Prvotním impulsem pro přípravu novel obou uvedených zákonů se stala situace, jež nastala 
ve společnosti VOKD, a. s. v konkursu se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nákladní 
3179/1, PSČ 702 00. Jedná se totiž o subjekt, který se již do insolvenčního řízení dostal 
a současně je povinen vyplácet příspěvek celkem 54 fyzickým osobám. V souvislosti 
s nedostatkem finančních prostředků a rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě o zastavení 
provozu dlužníka (usnesení č. j. KSOS 34 INS 6537/2014-B152 ze dne 27. 7. 2015) se proto 
insolvenční správce (Insolvenční agentura v.o.s. se sídlem Karlovy Vary, Západní 1448/16, 
PSČ 360 01, okres Karlovy Vary) obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen 
„ministerstvo“) se žádostí o určení organizace, na kterou by v souladu s jeho názorem podle 
§ 9 zákona přešla příslušná práva a povinnosti. Vzhledem k tomu, že prohlášením konkursu 
ani rozhodnutím o ukončení provozu dlužníka nedošlo k zániku akciové společnosti VOKD, 
nemohlo ministerstvo tuto žádost akceptovat. I nadále je tedy výplata příspěvku fyzickým 
osobám plně v rukou insolvenčního správce a je závislá výhradně na jeho finančních 
možnostech při uspokojování pohledávek v rámci konkursního řízení.  

Základní podmínku pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku představuje činnost v těžební 
společnosti zabývající se hlubinnou těžbou. Z tohoto pohledu se může výše uvedená situace 
týkat, resp. se již týká, nejen společnosti VOKD, a.s. v konkursu, ale také společnosti OKD, a. 
s. a jednotlivých poživatelů příspěvku. Konkrétně se se již jedná nebo může jednat v zásadě 
o poživatele příspěvku, jimž tuto zvláštní sociální dávku vyplácí, resp. by měly vyplácet: 
- OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (okres Karviná) – počet 

poživatelů ZPH k 29. 2. 2016 = 189 zaměstnanců + 1 573 bývalých zaměstnanců = 
1 762 osob,  

- Důl Kohinoor a.s. se sídlem Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543 = Důl Centrum 
(okres Most) – počet poživatelů ZPH k 1. 1. 2016 = 62 osob, 
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- VOKD, a.s. v konkursu se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nákladní 3179/1, 
PSČ 702 00 = 54 osob, 

- Slezská důlní díla a.s. se sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 
(okres Ostrava-město) – počet poživatelů ZPH k 1. 1. 2016 = 3 osoby. 

Všechny ostatní těžební společnosti zabývající se těžbou uhlí svoji činnost nerealizují 
hlubinným způsobem, což představuje jednu s podmínek pro uplatnění nároku na příspěvek. 
 
Předkládaný návrh zákona o příspěvku reaguje na ekonomický vývoj především 
ve společnosti OKD, a.s.  Za situace vyhlášení úpadku docházík ohrožení výplaty příspěvku 
všem jeho poživatelům, i když ti na tento příspěvek mají zákonný nárok. Aby se v maximální 
možné míře umožnilo předejít tomuto stavu, resp. aby byla zajištěna výplata příspěvku těm 
poživatelům, jejichž poskytující organizace se ocitla v insolvenci, ale dosud nedošlo k jejímu 
zániku, se navrhuje do zákona o příspěvku doplnit především nová ustanovení (viz § 9a až § 
9d), která povinnost výplaty příspěvku v případech rozhodnutí o insolvenci převedou na stát, 
resp. formou veřejnoprávní smlouvy na právnickou osobu vystupující za stát. Takto vyplacené 
finanční prostředky by byly jako pohledávky následně uplatňovány v rámci insolvenčního 
řízení u insolvenčního správce. V zájmu maximalizace výtěžnosti takto uplatněných 
pohledávek se současně navrhuje upravit znění příslušných ustanovení insolvenčního zákona 
tak, aby byly tyto pohledávky postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 
Předpokládá se přitom, že by se tímto způsobem mohla výtěžnost pohledávek zvýšit z cca 5 
% na cca 30 % až 50 %. Současně se stanoví, že v okamžiku zrušení insolvenčního řízení 
přejdou práva a povinnosti související s výplatou příspěvku zpět na původní poskytující 
organizaci. V případě zániku poskytující organizace ministerstvo uplatní postup podle 
stávajícího ustanovení § 9 zákona a určí novou organizaci, která bude příspěvek oprávněným 
osobám dále vyplácet.   

Příspěvek má být v případě vydání rozhodnutí o insolvenci poskytující organizace dále 
vyplácen ze strany státu, resp. právnické osoby vystupující za stát, a to přímo oprávněným 
osobám (fyzickým osobám) a nikoliv těžebním společnostem. Následně budou takto vzniklé 
pohledávky státu uplatňovány v rámci insolvenčního řízení. Je proto možné konstatovat, 
že pro těžební organizace z tohoto řešení nevyplývá žádná přímá výhoda a nemělo by se tak 
jednat o veřejnou podporu ve smyslu právních předpisů EU. Je tak možné konstatovat, že je 
návrh v souladu s předpisy EU.  

Podle názoru předkladatele poskytování příspěvku v případě přechodu povinnosti jeho 
výplaty z poskytující organizace, která se ocitne v úpadku, na stát nebo na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy na právnickou osobu vystupující za stát, nepředstavuje veřejnou 
podporu. Příspěvek představuje zvláštní sociální dávku, na niž mají její poživatelé zákonný 
nárok. Stát sice na sebe v případě úpadku poskytující organizace přebírá její povinnost, 
ale současně bude své tímto způsobem vzniklé pohledávky u tohoto subjektu v rámci 
insolvenčního řízení zpětně uplatňovat. Současně je nutné zdůraznit, že oprávněnými osobami 
nejsou pouze stávající zaměstnanci poskytující organizace v úpadku, nýbrž především její 
bývalí zaměstnanci splňující zákonné podmínky pro jeho přiznání. Vzájemný poměr počtu 
těchto poživatelů je možné charakterizovat na příkladu OKD, a. s.  V tomto případě 189 
stávajících zaměstnanců, kteří příspěvek pobírají, představuje pouhých cca 10,7 % ze všech 
jeho poživatelů, kterým OKD, a. s. příspěvek vyplácí. Výplaty příspěvku, které převezme stát, 
budou přímo poskytovány oprávněným osobám prostřednictvím právnických osob 
vystupujících za stát, s nimiž budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy o pověření k činnosti 
plátce. Mělo by se jednat o státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí. Tyto subjekty 
by měly nejen posuzovat nově podané žádosti o přiznání příspěvku, ale především 
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oprávněným osobám tuto zvláštní sociální dávku vyplácet. Zvolení obou státních podniků 
jako subjektů, jejichž prostřednictvím budou žádosti posuzovány a příspěvek vyplácen, 
vyplývá již ze skutečnosti, že v rámci jejich organizační struktury působí sociální centra, která 
již dnes vyplácejí příspěvky přiznané na základě zákona č. 154/2002 Sb., tzn. přiznané do 31. 
prosince 1992. Uvedené státní podniky nemají žádný vztah k současným poskytovatelům 
příspěvku, i když samy tyto zvláštní sociální dávky vyplácejí. Oba přitom nepodnikají na trhu, 
neboť sanují staré ekologické zátěže související s útlumem těžby a jež jsou v odpovědnosti 
státu. Tyto činnosti jsou sice financovány z prostředků státu, ale již dříve bylo ze strany Úřadu 
pro hospodářskou soutěž konstatováno, že veřejná podpora v případě těchto státních podniků 
nenastává. Z hlediska obou státních podniků, které dosud příspěvky vyplácejí jako mandatorní 
výdaje státního rozpočtu na základě konkrétního dotačního titulu, je potřebné uvést, že by 
výplata příspěvků přiznaná po 1. lednu 1993 a kterou by od poskytujících organizací v úpadku 
převzaly, probíhala na bázi obdobných vztahů, jako je tomu u výplat příspěvků přiznaných 
do 31. prosince 1992. Opět by se jednalo o speciální dotační titul mandatorního výdaje s tím, 
že finanční prostředky určené na výplatu příspěvku by byly zasílány na zvláštní účet a jejich 
použití by podléhaly kontrole ze strany ministerstva. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy a nároky na státní 
rozpočet 

Součástí přípravy návrhu zákona o příspěvku je i Hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Z podkladů dotčených akciových společností (OKD, a. s., VOKD, a. s. v konkursu a 
Kohinoor a. s.), resp. z jejich kvalifikovaných odhadů, které byly využity při zpracování 
„RIA“, byly kvantifikovány možné hypotetické a maximalistické dopady na výdaje státního 
rozpočtu za stanovených předpokladů. Reálně však není možné odpovědně tyto náklady 
kvantifikovat, protože se jejich výše odvíjí od znalosti termínu rozhodnutí o úpadku, termínu 
přijetí návrhu zákona o příspěvku, termínů ukončení insolvenčních řízení i termínů zániku 
stávajících poskytovatelů příspěvku Na základě hypotetických propočtů, které jsou uvedeny 
v „RIA“ (str. 9 a dále), lze pouze uvést, že celková maximalistická částka za roky 2016 až 
2031 může dosáhnout výše cca 350 mil. Kč, což v průměru představuje cca 22 mil. Kč/rok. 
Lze však očekávat, že tyto požadavky budou nižší. Jednotlivé dílčí hypotetické propočty za 
jednotlivé společnosti jsou rovněž uvedeny v „RIA“. 
 
• Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava oblasti poskytování příspěvku neupravuje vztahy, které by se 
dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení 
či znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru). Lze proto konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace.  Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní 
úprava je pro obě pohlaví stejná. 
 
C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy v jejím celku 
 
Stávající právní úprava obsažená v zákoně nereflektuje vůbec situace, kdy se poskytovatelé 
příspěvku ocitnou v úpadku, a nejsou dále schopni vyplácet zákonem stanovené dávky-
příspěvky. Zákon nyní zahrnuje možnost přechodu práv a povinností na jiný subjekt pouze 
v případě, kdy dosavadní poskytovatel příspěvku zanikne, tzn., že dochází k jeho výmazu 
z obchodního rejstříku. Pokud se tento poskytovatel ocitne v úpadku, může insolvenční řízení 
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trvat dlouhou dobu než dojde k jeho zániku. Po tuto dobu však není podle stávajícího znění 
zákona možné, aby výplatu příspěvku poskytoval někdo jiný, a oprávněné osoby v důsledku 
toho nemají šanci příspěvek po dobu insolvence poskytovatele obdržet.  Jde o obdobnou 
situaci, jako je tomu při platební neschopnosti zaměstnavatele vyplácet v důsledku této 
platební neschopnosti mzdy svým zaměstnancům. Proto se navrhuje doplnit do zákona 
ustanovení, která by umožnila v takovém případě převzetí povinnosti k výplatě příspěvku 
státem a současně, aby stát mohl zpětně vymáhat vyplacené částky v rámci insolvenčního 
řízení jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou. Nepředložení návrhu 
by znamenalo zakonzervování stávajícího stavu a nemožnost změny způsobu výplaty 
příspěvku. 
 
D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky (dále jen „Ústava“), podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také 
v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné uvádí, že ministerstva 
připravují návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich 
působnosti, jakož i návrhy, jejichž přípravu jim uložila vláda. 
Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního 
pořádku České republiky (dále jen „Listina"), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními: 
- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá, 
- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen v případech 

a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, 
- ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 

na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 
Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Navrhovaná právní 
úprava respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy se závazky vyplývajícími  
pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
Česká republika vázána 

Oblast navrhované právní úpravy není předmětem žádné bilaterální ani multilaterální 
mezinárodní smlouvy, kterou by byla Česká republika vázána. 
Navrhovaná právní úprava se dotýká mezinárodních smluv o lidských právech a základních 
svobodách, především Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a dále 
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judikatury, jež s ní souvisí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a svobod, zejména se zásadou práva na spravedlivý proces (článek 6 Úmluvy). 

G) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní rozpočet 
a ostatní rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 

Jak již bylo uvedeno v bodu B), z podkladů dotčených akciových společností, resp. z jejich 
kvalifikovaných odhadů, které byly využity při zpracování „RIA“, byly kvantifikovány 
možné hypotetické a maximalistické dopady na výdaje státního rozpočtu. Přestože není 
možné odpovědně tyto náklady kvantifikovat, protože se jejich výše bude odvíjet od znalosti 
termínu rozhodnutí o úpadku jednotlivých poskytovatelů, termínu přijetí navrhovaných novel 
zákonů, termínů ukončení insolvenčních řízení i termínů zániku stávajících poskytovatelů 
ZPH, byly propočteny (viz „RIA“ str. 9 a dále) maximální možné dopady na výdaje státního 
rozpočtu. Celková maximalistická částka za roky 2016 až 2031 může dosáhnout výše cca 350 
mil. Kč, což v průměru představuje cca 22 mil. Kč/rok. Lze však očekávat, že tyto požadavky 
budou nižší. Při aplikaci předpokladu výtěžnosti pohledávek uplatněných podle navrhované 
novely insolvenčního zákona ve výši cca 30 %, by měl stát v průběhu insolvenčních řízení 
zpětně inkasovat více než 100 mil. Kč. Výdaje ostatních veřejných rozpočtů nebudou přijetím 
novel zákonů 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na podnikatelské prostředí, neboť 
příspěvek bude poskytován fyzickým osobám. Sociální dopady budou mít pozitivní vliv, 
neboť nedojde ke snížení příjmů dotčených osob a jejich rodin. Vůči jiným skupinám 
obyvatel, než jsou poživatelé příspěvku, je přijetí návrhu zákona o příspěvku neutrální, a to 
vč. osob sociálně slabých, osob se zdravotním postižením jiným než souvisejícím s hornickou 
činnosti v podzemí hlubinného dolu a národnostních menšin. Přijetí návrhu zákona o 
příspěvku nebude mít žádný vliv na životní prostředí. 

H) Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Z hlediska 
ochrany soukromí a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní dopady, je 
zajištěna standardní ochrana v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.  
 
I) Zhodnocení korupčních rizik 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i) 
Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; 
Metodika hodnocení korupčních rizik), která je v působnosti Oddělení boje s korupcí Úřadu 
vlády České republiky a je uveřejněna na webové stránce www.korupce.cz. Výsledky tohoto 
posouzení jsou uvedeny v Příloze ke shrnutí závěrečné zprávy RIA 

 
J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Na bezpečnost a obranu státu nemá přijetí návrhu zákona o příspěvku žádný vliv. 

 
K) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem 
zákona o příspěvku souhlas již v prvém čtení 
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Vzhledem k naléhavosti řešení vyplývající především ze stavu, že se již největší poskytovatel 
příspěvku ocitnul v úpadku a výrazně se tak zvýšilo riziko, že zákonem garantovaná zvláštní 
sociální dávka nebude oprávněným osobám poskytována, se proto navrhuje, aby byl návrh 
zákona o příspěvku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen již v 1. 
čtení a došlo tak k výraznému urychlení celého schvalovacího procesu. 

 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 9a až 9d obecně) 

Cílem navrhovaných ustanovení je řešení situace výplaty zvláštního příspěvku horníkům 
v okamžiku, kdy se poskytující organizace dostane do platební neschopnosti a v rámci 
insolvenčního řízení bude rozhodnuto o jejím úpadku. Návrh proto předpokládá, že příspěvek 
bude oprávněným osobám za této situace vyplácet stát, a to prostřednictvím jiné osoby, s níž 
uzavře veřejnoprávní smlouvu (dále jen „plátce“) a z finančních prostředků státu nebo plátce. 
Potřebné informace pro zahájení výplaty příspěvku plátce získá od organizace v úpadku. 
Současně plátce převezme úkoly poskytující organizace, které se týkají přijímání nových 
žádostí o výplatu příspěvku a jejich posuzování. Svoji činnost z hlediska přiznávání a výplaty 
příspěvku plátce ukončí dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že poskytující organizace 
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. 
Následně přejdou práva a povinnosti podle zákona z plátce zpět na poskytující organizaci.    

K § 9a 

Stanoví se, kdo vyplácí příspěvek v okamžiku, kdy bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto 
o úpadku organizace, která dosud tento příspěvek vyplácela. Současně se vymezuje, že tak 
může činit stát prostřednictvím ministerstva nebo jiné osoby, s níž ministerstvo uzavře 
veřejnoprávní smlouvu o pověření k činnosti plátce. Podmínkou pro uzavření takovéto 
smlouvy však je, že se bude jednat o právnické osoby, vůči nimž ministerstvo vykonává 
funkci zakladatele podle zákona o státním podniku. 

Dále se vymezuje pojem rozhodnutí o úpadku jako rozhodnutí soudu o úpadku, které je 
vydané podle zákona upravujícího řešení úpadku, hrozícího úpadku a oddlužení fyzických 
a právnických osob a které nabylo účinnosti a stanoví se podmínky výplaty příspěvku 
a současně se stanoví způsob výpočtu celkové měsíční splátky jako součet všech splátek 
jednotlivých příspěvků, na něž oprávněným osobám vznikl nárok v období jednoho 
kalendářního měsíce. 
V odstavci 5 je speciální úprava, které se týká oprávněných osob, které byly v období tří 
měsíců předcházejících dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku statutárním orgánem 
nebo členem statutárního orgánu organizací v úpadku. Stanoví se, že těmto osobám nevzniká 
již po dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku nárok na další splátky příspěvku.   
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K § 9b 
 
Stanoví se povinnosti organizace v úpadku předat plátci seznam nejenom všech stávajících 
poživatelů příspěvku, ale i seznam všech osob, které formou žádosti sice uplatnily nárok 
na příspěvek, ale řízení o nich dosud nebylo skončeno a určuje se lhůta, ve které má 
organizace svoji povinnost vůči plátci splnit.  Současně se této organizaci stanoví povinnost 
předat plátci také všechny listiny a další důkazy osvědčující skutečnosti rozhodné pro přiznání 
či nepřiznání příspěvku jednotlivým osobám a pro určení jeho výše, jakož i doklady o 
provedených platbách příspěvku. S ohledem na možnou nekomplexnost těchto informací je 
zároveň vymezena povinnost kdykoli tyto předané podklady na žádost plátce doplnit a 
oznámit mu bez zbytečného odkladu změny v těchto podkladech a ve skutečnostech 
rozhodných pro přiznání či nepřiznání příspěvku. Určuje se, že plátce je oprávněn přijímat 
žádosti o přiznání příspěvku namísto organizace v úpadku ode dne, kdy nabylo účinnosti 
rozhodnutí o úpadku této organizace a stanoví se plátci povinnost oznámit všem žadatelům o 
příspěvek, jak bylo rozhodnuto o jejich žádosti a případně o změnách souvisejících s výplatou 
příspěvku a dále i povinnost oznámit organizaci v úpadku ve stanovené lhůtě, tzn. 20 dnů po 
skončení kalendářního měsíce celkovou výši měsíční splátky příspěvku. 
S ohledem na nezbytnost zajistit informovanost oprávněných osob se v odstavci 4 ukládá 
plátci povinnost zveřejnit 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 osoby, které bude obsahovat informaci o úpadku 
organizace, o přechodu povinnosti k výplatě zvláštního příspěvku na plátce a o dalších 
skutečnostech. Shodné sdělení musí na svých internetových stránkách zveřejnit také 
organizace v úpadku. 
V navazujícím odstavci 5 se ukládá státním orgánům, obcím a krajům a jejich orgánům, 
dalším právnickým a fyzickým osobám povinnost na výzvu plátce mu bezodkladně a 
bezplatně sdělovat údaje rozhodné pro přiznání či nepřiznání příspěvku s tím, že tak mohou 
činit i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
K § 9c 
 
V tomto ustanovení se vymezuje, z jakých finančních prostředků je ze strany plátce příspěvek 
oprávněným osobám vyplácen. Plátce přitom primárně vyplácí příspěvek z finančních 
prostředků, které získá od organizace v úpadku, a to za shodných podmínek, za jakých by jej 
vyplácela organizace, pokud by nebyla v úpadku. V případě, že tyto finanční prostředky 
nepostačují k úhradě plné výše příspěvku, hradí plátce zbývající část ze státního rozpočtu, 
popřípadě z vlastních finančních prostředků plátce, ale pouze za předpokladu, že tak stanoví 
jiný právní předpis nebo veřejnoprávní smlouva. 
Zakládá se nárok plátce na náhradu částky odpovídající jím vyplacenému příspěvku, tato 
částka představuje jeho pohledávku vůči organizaci v úpadku. Ta bude v rámci insolvenčního 
řízení vedeného proti organizaci v úpadku uspokojována za podmínek stanovených 
insolvenčním zákonem. 
 
K § 9d 
 
Pokud soud rozhodne, že organizace, která byla povinna vyplácet příspěvek, není v úpadku, 
nebo je soudem pravomocně rozhodnuto o zrušení konkurzu nebo o skončení reorganizace 
po splnění reorganizačního plánu, přecházejí práva a povinnosti stanovené zákonem z plátce 
zpět na tuto organizaci. To však nebude platit v případě, že tato organizace zanikne a uplatní 
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se ustanovení § 9 stávajícího znění zákona. Současně se stanoví, že pokud dojde k tomuto 
zpětnému přechodu práv a povinností, trvají i nadále neuhrazené pohledávky plátce vůči 
původní organizaci (která byla v úpadku), pokud by insolvenční zákon nestanovil jinak. 
 
K bodu 2  
 
Účelem úpravy v § 13 odst. 1 je jednoznačně vymezit povinnosti poživatele příspěvku vůči 
subjektu, který příspěvek vyplácí v případě, kdy dojde ke změně osoby vyplácející příspěvek. 
Povinnosti, které plnil poživatel příspěvku doposud vůči vyplácející organizaci, plní nově 
po nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku organizace vůči plátci.   
 
 
K bodu 3 
 
Ustanovení § 14 bylo třeba upravit a doplnit možnost uplatnění sporného nároku z tohoto 
zákona u soudu o případy, kdy o nároku na příspěvek, jeho vzniku, zániku případně dalších 
sporných skutečnostech rozhodoval na místo organizace v úpadku plátce.  
 
K čl. II 
 
Přechodné ustanovení se vztahuje na případy, kdy o úpadku organizace bylo rozhodnuto 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ale insolvenční řízení nebylo pravomocně 
skončeno, ani nedošlo k zániku organizace. V tomto případě bude možné použít ustanovení § 
9a až 9d  i pro výplatu stávajících příspěvků, avšak s tím, že plátce bude moci provádět 
oprávněným osobám výplatu příspěvku, teprve od okamžiku jeho splatnosti, která nastane až 
po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
K čl. III 
 
K bodu 1 
 
Účelem doplnění ministerstva mezi subjekty, které soud informuje o zahájení insolvenčního 
řízení, je získání prvotních informací o insolvenci organizace, která poskytuje příspěvek, 
a to s takovým časovým předstihem, jenž by ministerstvu umožnil připravit a projednat 
příslušnou veřejnoprávní smlouvu o pověření k činnosti plátce. K vlastnímu uzavření této 
smlouvy by však došlo až po dni nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku. 
 
K bodu 2 
 
Obdobně jako v případě doplnění ustanovení § 102 odst. 1 insolvenčního zákona je také 
v tomto případě základním cílem doplnění ministerstva mezi subjekty, které soud informuje o 
vydání rozhodnutí o úpadku, co nejrychlejší získání informace o tom, že na organizaci bylo 
takové rozhodnutí vydáno. To umožní podepsat již zpracovanou a projednanou veřejnoprávní 
smlouvu o pověření k činnosti plátce a zahájit příslušné kroky vedoucí k vyplácení příspěvku 
oprávněným osobám bez zbytečného odkladu. 
 
K bodu 3 
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Doplnění tohoto ustanovení se navrhuje z toho důvodu, aby se jak pohledávky na úhradu 
zvláštního příspěvku horníkům podle zákona o zvláštním příspěvku horníkům, tak i 
pohledávky státu - ministerstva na úhradu částky odpovídající zvláštnímu příspěvku 
horníkům, kterou dlužník hradí podle ustanovení § 9a až 9d zákona o zvláštním příspěvku 
horníkům místo organizace v úpadku, dostaly na úroveň pohledávek postavených na roveň 
pohledávkám za podstatou a tím, se zvýšila jejich výtěžnost v rámci probíhajícího 
insolvenčního řízení.  
 
K čl. IV 
 
Navrhuje se, aby ustanovení zákona bylo možné použít i pro insolvenční řízení, která byla 
zahájena před nabytím účinnosti tohoto zákona s tím, že pohledávkami postavenými na roveň 
pohledávek za majetkovou podstatou se stanou pohledávky na úhradu zvláštního příspěvku 
horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb. a pohledávky státu - ministerstva na úhradu částky 
odpovídající zvláštnímu příspěvku horníkům, kterou dlužník hradí podle zákona č. 98/1987 
Sb., ale až ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku. 
 
K čl. V 
S ohledem na aktuálnost řešení situace v důsledku vyhlášení úpadku na akciovou společnost 
OKD, která výrazně zvyšuje riziko, že oprávněným osobám nebude příspěvek, na nějž mají 
zákonný nárok, vyplácen se navrhuje, aby předložená právní úprava nabyla účinnosti v co 
nejkratším termínu, tedy alespoň 1. ledna 2017. Z téhož důvodu se navrhuje, aby Poslanecká 
sněmovna Parlamentu projednala a schválila návrh již v 1. čtení. 
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