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Příloha ke Shrnutí závěrečné zprávy RIA  
 

Návrh 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 
 

Identifikace korupčních rizik: 

Povaha právní úpravy Možná řešení/Odpovědi na možná řešení 

Přiměřenost - Je pro daný účel nezbytná právní úprava? / ANO 
- Odpovídá rozsah ukládaných povinností danému účelu? / ANO 
- Nedochází k excesivnímu rozšíření kompetencí orgánu veřejné správy? / 

NE 
- Jsou sankce přiměřené významu daných povinností a závažnosti jejich 

porušení? / sankce nejsou obsahem navrhovaných novel zákonů. 
Jednoznačnost - Obsahuje právní úprava jasné vymezení práv a povinností všech 

dotčených orgánů a osob? /z hlediska insolvenčního správce ANO, 
z hlediska MPO ve vztahu k insolvenčnímu zákonu a zákonu o ZPH ANO a 
ve vztahu k možným plátcům (s. p. DIAMO a s. p. PKÚ) pouze částečně – 
bude řešeno v rámci veřejnoprávních smluv 

- Stanoví právní úprava jasné procesní postupy, včetně všech požadavků na 
účastníky řízení, jednoznačných lhůt pro rozhodnutí a rozsahu 
požadovaných podkladů pro rozhodnutí? / s výjimkou vztahu k možným 
plátcům (s. p. DIAMO a s. p. PKÚ) – bude řešeno v rámci veřejnoprávních 
smluv – ANO 

- Vymezuje právní úprava dostatečně určitě kritéria rozhodnutí? Jsou 
natolik objektivní, aby na jejich základě musely různé osoby dospět ke 
shodnému rozhodnutí? / kritéria nejsou novelou vymezována 

- Jakou míru diskrece v rámci rozhodování právní úprava umožňuje? 
Zakotvuje pravomoc rozhodovat zcela podle volného uvážení (např. 
nenároková povolení)? Je zvolená šíře diskrece dostatečně odůvodněna 
povahou dané problematiky, tj. nutností posoudit konkrétní okolnosti 
jednotlivých případů? / z hlediska volnosti uvážení rozhodujícího orgánu 
NE; z hlediska obsahu právní úpravy (v mezích ústavního pořádku) – 
částečně, bude-li přijata možnost uplatnit § 9a až 9d zákona o ZPH (ve 
spojení s novelou § 169 insolvenčního zákona) i v případech, kdy již bylo o 
úpadku subjektu rozhodnuto před nabytím účinnosti obou novel. 

Standardnost - Jsou jednotlivé instituty navrhované úpravy zakotveny do již existujícího 
systému (např. procesních postupů, kompetencí jednotlivých orgánů, 
sankcí)? / NE  

- Nejsou zaváděny zcela nové instituty nekonzistentní s právními úpravami 
obdobného předmětu regulace? / částečně - bude-li přijata možnost 
uplatnit § 9a až 9d zákona o ZPH (ve spojení s novelou § 169 
insolvenčního zákona) i v případech, kdy již bylo o úpadku subjektu 
rozhodnuto před nabytím účinnosti obou novel   

- Jsou všechny případné odchylky od stávajících analogických postupů 
dostatečně odůvodněny odlišností navrhované úpravy? / důvodem 
navrhovaného řešení je zákonný nárok oprávněných osob na výplatu 
ZPH.  
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- Je navrhovaná úprava v souladu se známou dobrou praxí v totožných či 
obdobných případech? / obdobným způsobem řešil stát výplatu dávek 
zvláštního příspěvku horníkům v roce 2002, kdy za jiné subjekty převzal 
povinnost k výplatě těchto dávek, na které vznikl nárok před rokem 1992. 

Motivace ke korupci 
v regulované oblasti 

- Dochází navrhovanou právní úpravou k podstatnému zvětšení rozsahu 
povinností dotčených osob (a tím i zvýšení nákladů na jejich splnění)? / ve 
vztahu k insolvenčnímu správci ANO, ve vztahu k MPO a k možným 
plátcům (s. p. DIAMO a s. p. PKÚ) – bude řešeno v rámci veřejnoprávních 
smluv – ANO s tím, že u MPO (zaměstnancům) bude řešeno v rámci 
schváleného rozpočtu. 

-  Jaká je závažnost dopadu rozhodnutí vydávaných podle navrhované 
právní úpravy na ekonomické a sociální postavení dotčené osoby (např. 
Má na ni toto rozhodnutí citelný finanční dopad? Je na něm závislá 
možnost její další ekonomické aktivity v určité oblasti?) / omezení, resp. 
zastavení výplaty ZPH by mělo negativní dopad v sociální oblasti – jeden 
z rozhodujících důvodů navrhovaného řešení.  

- Do jaké míry je korupční jednání v dané oblasti považováno za 
nepřijatelné z hlediska běžných morálních a sociálních norem? / 
nepřípustné  

- Nakolik lze v dané oblasti předpokládat korupci jako systémový jev? / 
pouze u případného přiznávání nových nároků na výplatu ZPH ze strany 
zaměstnanců plátců (s. p. DIAMO a s. p. PKÚ) by k takovému chování 
mohlo docházet – bude řešeno v rámci kontroly ze strany MPO. 

Rozhodovací 
pravomoc 

- Je zřejmé, který orgán je příslušný v dané věci rozhodovat? / ANO  
- Je pravomoc tohoto orgánu, popř. i konkrétní rozhodující osoby, k 

vydání rozhodnutí v jednotlivém případě nezávislá na jejich vlastní 
volbě i na volbě subjektu, o jehož postavení se rozhoduje? Je předem 
známo, která konkrétní osoba bude v jednotlivé záležitosti 
rozhodovat? / vzhledem k tomu, že o vyhlášení úpadku rozhoduje 
soud, lze předpokládat nezávislost; z hlediska případného přiznávání 
nového nároku na výplatu ZPH bude řešeno kontrolou MPO.  

- Nedochází k nadměrnému soustředění pravomocí či přímo jejich 
monopolizaci u jednoho orgánu? / NE  

- Jsou jednotlivé orgány či osoby podílející se na rozhodování 
dostatečně vzájemně nezávislé? / viz 2. odsek 

Kontrolovatelnost 
rozhodování 

- Nakolik lze v dané oblasti zajistit jednotnost rozhodování? Tj. do jaké 
míry je konkrétní rozhodnutí reálně porovnatelné (s ohledem na povahu 
regulované problematiky, četnost rozhodování, variabilitu jednotlivých 
případů) s jinými rozhodnutími v dané oblasti (tak aby jednotlivé 
nekorektní rozhodnutí, popř. alespoň dlouhodobější nekorektní 
rozhodování určité osoby, vykazovalo nápadnou odchylku od 
rozhodovacího standardu)? / Z hlediska případného přiznávání nových 
nároků na výplatu ZPH ANO – podmínky stanoví zákon; z hlediska 
vyhlášení úpadku rozhoduje insolvenční soud. 

- Vyžaduje rozhodnutí a jeho přezkum, popř. veřejná kontrola nad jeho 
korektností, specifické odborné znalosti? / NE 

-  Nakolik je proces rozhodování (včetně dokumentace dílčích postupů, 
využitých podkladů apod.) formalizovaný? Do jaké míry je veřejný, tj. do 
jaké míry probíhá za přímé účasti veřejnosti, popř. alespoň následně 
podléhá veřejné kontrole? / veřejné kontrole nepodléhá. 

- V jakém rozsahu a v jaké podobě (pokud jde o plošnost, podrobnost, 
frekvenci, typ kontrolního orgánu apod.) se provádí kontrola 
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rozhodování? Existuje funkční systém interní kontroly rozhodnutí, včetně 
navazujícího sankčního mechanismu? / Kontrola rozhodování bude ze 
strany MPO realizována s roční periodicitou; zavedení funkčního systému 
interní kontroly bude „uloženo“ ve veřejnoprávní smlouvě. 

Odpovědnost - Nastavuje navrhovaná úprava dostatečně konkrétně systém 
odpovědnosti jednotlivých osob? / bude řešeno v rámci veřejnoprávní 
smlouvy. 

- Lze jednoznačně určit osobu zodpovědnou za konkrétní rozhodnutí? / 
ANO.  

- Nedochází k neodůvodněnému rozdělení odpovědnosti mezi vyšší počet 
osob? / NE. 

- Jaké nese zodpovědná osoba důsledky v případě nesprávného rozhodnutí 
(např. personální opatření, povinnost regresní úhrady škody nahrazené 
státem na základě zákona upravujícího odpovědnost za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem)? / bude řešeno v rámci veřejnoprávní smlouvy. 

Opravné prostředky - Existuje proti rozhodnutí orgánu veřejné moci řádný opravný prostředek? 
/ ANO = soud 

- Musí být adresát úkonu výslovně poučen o možnosti podat opravný 
prostředek? / ANO 

- Existuje možnost účinné obrany proti nesprávnému postupu orgánu 
veřejné moci již v průběhu řízení? / posuzování rozhodnutí případných 
plátců (DIAMO, s. p. a PKÚ, s. p.) ze strany MPO. 

- Představují opravné prostředky jakožto celek efektivní prostředek 
faktické nápravy nesprávného postupu (např. pokud jde o časové 
hledisko, právní postavení dotčené osoby v mezidobí, způsobení 
nevratných škod)? / ANO. 

Transparentnost - Má navrhovaná právní úprava vliv na dostupnost informací podle zákona 
o svobodném přístupu k informacím? / NE.  

- Jsou zveřejňovány údaje o dané problematice, včetně příslušných 
rozhodnutí, a v jakém rozsahu? Je tento rozsah dostatečný pro získání 
relevantní představy o dané agendě (povaze problematiky, rozhodovacím 
procesu apod.)? / Rozhodnutí o vyhlášení úpadku je obsaženo ve veřejně 
přístupných rejstřících. 

- Zveřejňují se tyto údaje předem, průběžně (s jakou frekvencí) nebo 
následně? / následně po rozhodnutí. 

- Jakým způsobem - z hlediska reálné dostupnosti a další využitelnosti - 
jsou dané údaje zveřejňovány? Nepředstavuje tento způsob faktické 
omezování přístupu veřejnosti k informacím (např. neumožnění jejich 
získávání dálkovým přístupem, omezení přístupu na vybrané subjekty 
nebo na splnění neodůvodněných podmínek – registrace, zpoplatnění)? 
Neztěžuje tento způsob bezdůvodně další zpracování zveřejněných údajů 
(např. jsou údaje zveřejňovány ve formátu otevřených dat)? / NE  

- Odpovídá systém zveřejňování údajů nějakému již osvědčenému 
tuzemskému či zahraničnímu modelu, popř. doporučení institucí 
zabývajících se transparentností veřejné správy? / NE 

-  Z čeho vyplývá rozsah zveřejňovaných údajů (nakolik je determinován 
právními předpisy a nakolik jen odpovídá neformální praxi)? Kdo a jak 
často kontroluje rozsah fakticky zveřejněných údajů? / je determinován 

- Jsou všechny odchylky od plné transparentnosti dostatečně odůvodněny? 
Kdo a jak často kontroluje důvodnost příslušných omezení? / netýká se 
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problematiky 
Významnost 
korupčních rizik 

Nízká – prakticky pouze v případě posuzování nových nároků (žádostí) o 
přiznání ZPH. Bude pravidelně kontrolováno na základě interních předpisů, 
resp. kontrol ze strany MPO (viz výše) 

Eliminace korupčních 
rizik 

Viz předcházející bod 

Akceptovatelnost 
korupčního rizika 

Žádná 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ing. Zbyšek 
Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. leden 2017 

      

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 Přijetím navrhovaného zákona by měla být zabezpečena výplata zvláštního příspěvku horníkům v těch 
případech, kdy se poskytovatel příspěvku ocitne v úpadku a omezí nebo zcela zastaví výplatu této zvláštní 
sociální dávky, na nž mají uvedené fyzické osoby zákonný nárok.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh je zpracován v následujících 2 základních variantách se 2 subvariantami v případě druhé z nich: 

a) nulová varianta = návrh nebude schválen 

b) varianta akceptující navrhované novelizace zákonů 

 subvarianta I. = předpokládá převzetí závazku výplaty zvláštního příspěvku horníkům ze strany státu 
v okamžiku vyhlášení úpadku na subjekt, který tuto sociální dávku vyplácí, s tím, že takto poskytnuté 
finanční prostředky sice budou následně vymáhány v rámci insolvenčního řízení, ale nebude se jednat o 
pohledávky postavené na roveň pohledáckám za majetkovou podstatou 

subvarianta II. = předpokládá převzetí závazku výplaty zvláštního příspěvku horníkům ze strany státu 
v okamžiku vyhlášení úpadku na subjekt, který tuto sociální dávku vyplácí, s tím, že takto poskytnuté 
finanční prostředky budou následně vymáhány v rámci insolvenčního řízení jako pohledávky postavené na 
roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

Dopady na státní rozpočet: 

a) nulová varianta = náklady státního rozpočtu = 0 

b) varianta akceptující navrhované novelizace zákonů 

   Náklady na státní rozpočet není možné objektivně stanovit, neboť jejich skutečná výše bude záviset na 
termínu případného vyhlášení úpadku na poskytující subjekt, termínu schválení navrhu  zákona a délce 
případného insolvenčního řízení. Rozdíl mezi subvariantami I. a II. spočívá v tom, zda se pohledávky 
vyplývající z poskytnutých plateb zvláštního příspěvku horníkům ze strany státu stanou v rámci 
insolvenčního řízení pohledávkami postavenými na roveň pohledávek za majetkovou podstatou. Na 
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základě odborného odhadu je možné konstatovat, že pokud k tomu nedojde, je možné výnosnost 
uplatněných pohledávek předpokládat ve výši do 5 % jejich nominální hodnoty; v opačném případě, tzn. 
pokud se bude jednat o pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, je možné 
očekávat výnosnost uplatněných pohledávek v rozmezí cca 30 % až 50 % jejich nominální hodnoty. 

Doporučena je varinta uvedená pod písm. b) s tím, že pohledávky státu, které budou vyplývat z plateb 
zvláštního příspěvku horníkům, budou postaveny na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 
(subvarianta II.).  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano  

Pouze částečně a zprostředkovaně z hlediska zvýšení koupěschopnosti obyvatelstva a stability sociálního 
prostředí v daném regionu.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Přijetím navrhovanéhol zákona má být zajištěna bezproblémová výplata zvláštního příspěvku horníkům, 
na nějž mají oprávněné osoby zákonný nárok, a to v těch případech, kdy se poskytující subjekt dostane do 
ekonomických potíží a je na něj vyhlášen úpadek. Současně s tím dojde ke snížení míry možného 
negativního působení sociálních důsledků spojených s omezením, resp. zastavením výplat této zvláštní 
sociální dávky, které dosahují výše 1 900,- Kč/měsíc, resp. 1 500,- Kč/měsíc.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

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

Vzhledem k tomu, že se výplata zvláštního příspěvku horníkům ze strany státu bude týkat všech fyzických 
osob, které již zvláštní příspěvek pobírají nebo v budoucnosti budou pobírat, nedomníváme se, že by došlo 
k diskriminaci některých z nich. 

Z hlediska vztahu k rovnosti mužů a žen lze konstatovat, že se výplata zvláštního příspěvku horníkům, 
s ohledem na charakter činností, které jeho přiznání podmiňují, týká fakticky pouze mužů. Pokud by se 
jednalo o ženy, a to,vzhledem k charakteru práce, za niž příspěvek náleží,nepředpokládáme, bude se vůči 
nim postupovat obdobně, jako v případě mužů. Princip rovnosti mužů a žen je tak podle našeho názoru 
zajištěn. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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3.10 Korupční rizika: Ano 

Viz příloha 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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