
        VII. 

VYHODNOCENÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„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“ 

 

Č. j.: MPO 23761/16/31100/01000 

                 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 25. května 
2016 s termínem dodání stanovisek do 22. června 2016. Vyhodnocení zásadních připomínek, které na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
proběhlo dne 29. června 2016, je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Zásadní připomínky  Výsledky vypořádání připomínek 
Ministerstvo 
financí 

Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s návrhem na 
přesunutí povinnosti výplaty zvláštního příspěvku 
horníkům na stát v případech rozhodnutí o insolvenci 
těžební společnosti. Je neakceptovatelné, aby stát na sebe 
v případě úpadku poskytující organizace přebral její 
povinnost vyplácet zvláštní příspěvek horníkům.  Argument, 
že stát bude moci následně takto vzniklé pohledávky u 
dotčeného subjektu v rámci insolvenčního řízení zpětně 
uplatňovat, považujeme za nedostatečný, neboť neexistuje 
žádná jistota, že věřitel své pohledávky u společnosti 
nacházející se v úpadku opravdu vymůže. 

Neakceptováno – Rozpor 
Propojení povinnosti hradit zvláštní příspěvek horníkům ze 
státního rozpočtu je odůvodněno historickými okolnostmi 
přijetí prvotního znění zákona o zvláštním příspěvku 
horníkům. V době vzniku zákona se předpokládalo, že stát 
bude mít vždy pod kontrolou organizace, na něž povinnost 
vyplácet příspěvek dopadala. Pouze v důsledku této 
okolnosti byla povinnost úhrady zvláštního příspěvku 
horníkům (jako svého druhu sociálně zdravotní dávky 
kompenzující negativní dopady práce v oblasti hornictví na 
zaměstnance) uložena přímo zaměstnavateli. Oprávněné 
osoby mohly díky nepřímé garanci státu dané kontrolou 
zaměstnavatele důvodně předpokládat, že příspěvek bude 
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vyplacen bez ohledu na ziskovost těžebních zařízení 
(negativní dopady na zaměstnance vznikají nezávisle na 
hospodaření zaměstnavatele, pokud ovšem fakticky 
nemůže dojít k platební neschopnosti zaměstnavatele, 
který je kontrolován státem, výplata zvláštního příspěvku 
horníkům jako specifické sociální dávky není ohrožena). 
Stát má z pohledu právní jistoty nároku na zvláštní 
příspěvek horníkům a jeho vymahatelnosti i v současné 
situaci (tj. v situaci, kdy zaměstnavatel – organizace 
provozující důlní činnost – se může dostat do platební 
neschopnosti) odpovědnost za splnění tohoto 
předpokladu.  

Kromě principiálního nesouhlasu jsou pro MF taktéž 
neakceptovatelné finanční dopady návrhu zákona na 
státní rozpočet. V případě schválení zákona v navrhovaném 
znění proto požadujeme, aby výdaje vzniklé v souvislosti s 
jeho přijetím byly hrazeny z nadrozpočtových prostředků 
kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na příslušná léta. 

Neakceptováno – Rozpor 
Při sestavování již schválených rozpočtových požadavků 
Ministerstva průmyslu a obchodu nebyla potřeba krýt tímto 
rozpočtem vyplácení zvláštního příspěvku horníkům 
známa. Vznik těchto finančních povinností vyplyne ze 
zákona, a je proto důvodný požadavek na odpovídající 
realokaci prostředků ze státního rozpočtu. Stranou budiž 
řečeno, že navrhovaná úprava předpokládá v maximální 
možné míře vymáhání odpovídající částky na organizaci 
v úpadku v souvislosti se změnou povahy pohledávky na 
výplatu zvláštního příspěvku horníkům v návaznosti na 
úpravu insolvenčního zákona dle novely. 

K části první - čl. I. - bodu 1 návrhu zákona a příslušné části 
důvodové zprávy: Toto ustanovení popírá tvrzení, že 
příspěvek je za určitých okolností poskytován ze státního 
rozpočtu. Důvodem je to, že z účtu státního rozpočtu peníze 
na příspěvek půjdou nejdříve na účet poskytující organizace 
(a to už není účet státního rozpočtu) a až potom k příslušné 
fyzické osobě. Státní podniky nedisponují prostředky státního 
rozpočtu. Příspěvek by tedy měl být, dle našeho názoru, 
poskytován přímo Ministerstvem průmyslu a obchodu na 
základě podkladů dodaných státními podniky. 

Neakceptováno – Rozpor 
Navrhované znění předpokládá, že bude možné využít 
obou postupů – možnost využití státního podniku 
v postavení plátce je dána již existující infrastrukturou pro 
výplatu zvláštního příspěvku horníkům, MPO nemusí ale 
možnost výplaty prostřednictvím plátce využít (viz § 9a 
odst. 1).  

V souvislosti s předloženým materiálem upozorňujeme na: Neakceptováno – Dopad na dané odvětví bude zcela 
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• neúměrné zasahování státu do konkurenčního 
prostředí (zvýhodňování odvětví – těžebních 
společností), 

• nerovné postavení věřitelů – horník věřitel v lepším 
postavení než běžný věřitel z obchodních vztahů, 

morální hazard ve vztahu k dlužníkům – precedentní přístup. 

zanedbatelný, oproti námitce lze navíc stranou 
poznamenat, že zvýšenou ochranu výplaty zvláštního 
příspěvek horníkům lze považovat spíše za znevýhodnění 
daného odvětví. Co se týče nerovnováhy věřitelů, v rámci 
novely je navrhována stejná úroveň ochrany pohledávky 
na výplatu zvláštního příspěvku horníkům, jaká je již 
v současnosti garantována u pohledávky na mzdu, což je 
u zvláštního příspěvku horníkům jako sociální dávky svého 
druhu spojené s výkonem práce v určitých podmínkách 
zcela logické a odpovídá úpravě Směrnice 2008/94/ES. 
Vzhledem k povaze zvláštního příspěvku horníkům 
(sociální dávka svého druhu) nelze hovořit o morálním 
hazardu resp. precedenčním přístupu – nárok na zvláštní 
příspěvek horníkům je v současné době nárokem 
zákonným a navrhovaná úprava pouze upravuje podmínky 
jeho vymahatelnosti v případě úpadku stávajícího plátce, a 
to do značné míry analogicky k ochraně zaměstnanců 
v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Navíc je 
nutné si uvědomit jaké kategorie zaměstnanců se ZPH 
týká, tj. zaměstnanec se stálým zaměstnáním pod zemí v 
hlubinném dole, který dosáhl nejvyšší přípustné expozice 
nebo je ohrožen nemoci z povolání. Rovněž na něj má 
nárok zaměstnanec s 15 letou praxí pod zemí a dosáhl 50 
let věku. 

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

Požadujeme, aby znění části první čl. II bylo upraveno tak, 
aby se nová úprava (postup podle § 9a až 9d) použila pro 
výplatu zvláštního příspěvku u organizací, o jejichž úpadku 
bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
bez ohledu na to, zda splatnost zvláštního příspěvku nastala 
před nebo po nabytí účinnosti zákona.  

Neakceptováno – Připomínkou se navrhuje zavedení tzv. 
pravé retroaktivity, která je ústavně nepřípustná. 

Požadujeme upravit znění přechodného ustanovení tak, aby 
bylo zaručeno uspokojení nároku na zvláštní příspěvek 
oprávněným, kterým v důsledku úpadku povinného subjektu 
nebyl zvláštní příspěvek vyplacen, a to všem a bez rozdílu: 
V čl. II se slova „s tím, že plátce bude provádět oprávněným 
výplatu zvláštního příspěvku, jehož splatnost nastane po 

Neakceptováno – Viz vypořádání předešlé připomínky. 
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nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují. 

Hospodářská 
komora ČR 

Hospodářská komora České republiky považuje řešení 
v podobě zvláštní sociální dávky zaměstnancům 
především v souvislosti s útlumem těžby v OKD za 
nesystémové a politicky zneužitelné. K negativnímu 
působení sociálních důsledků dochází i v souvislosti 
s uvolňováním jiných zaměstnanců než jen zaměstnanců u 
těžebních společností. I u propouštění v jiných oblastech 
existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v regionech. 
Z toho důvodu by neměla být pravidla pro poskytování 
příspěvků zaměstnancům uplatňována selektivně a 
zvýhodňovány určité skupiny zaměstnanců. Tato pravidla by 
měla být upravena tak, aby zajišťovala co nejdelší 
ekonomickou aktivitu všech zaměstnanců, kteří přišli o 
zaměstnání, například i v jiné než původní profesi, a 
odsunula tak začátek pobírání starobního důchodu. 

Neakceptováno – Navržené řešení je odůvodněno 
historickými okolnostmi přijetí prvotního znění zákona o 
zvláštním příspěvku horníkům – viz vypořádání 
předchozích připomínek. V podstatě lze shrnout, že není 
zřizována žádná nová sociální dávka či specifická 
podpora, navrhovaná novela pouze zajišťuje 
vymahatelnost již existující sociální dávky v situaci, kdy 
dosavadní řešení neumělo systémově pojmout platební 
neschopnost plátce zvláštního příspěvku horníkům.  

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility 

Jak uvádí sám předkladatel v důvodové zprávě k návrhu, 
zákon o zvláštním příspěvku horníků již neodpovídá novým 
společenskoekonomickým poměrům, které nastaly po roce 
1989, nereflektuje tudíž ani vstup České republiky do EU a 
povinnosti z toho vyplývající. Podmínka výplaty zvláštního 
příspěvku v § 8 odst. 3 pouze při pobytu v České 
republice, resp. nevyplácení předmětného zvláštního 
příspěvku po dobu pobytu v cizině a po návratu z ciziny 
maximálně za dobu jednoho roku ode dne, kdy 
oprávněný oznámí návrat z ciziny, je v přímém rozporu 
se zásadou volného pohybu osob/pracovníků v rámci EU 
(čl. 45 a násl. SFEU). Výplatu zvláštního příspěvku přímo 
souvisejícího se statusem pracovníka není možné 
omezovat pobytem v České republice, neboť takový 
přístup by osobám bránil nebo je odrazoval od volného 
pohybu v rámci EU (obzvlášť, když příspěvek náleží 
v některých případech i po skončení pracovního poměru 
k organizaci). Zároveň může takové ustanovení snáze 
připravit o stejné sociální výhody pracovníky, kteří jsou 

Akceptováno – do návrhu bude doplněno zrušení 
ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 98/1987 Sb. 
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státními příslušníky jiného členského státu (obzvlášť 
přeshraniční pracovníky), což je v rozporu s čl. 7 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze 
dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř unie, 
který zakotvuje zásadu nediskriminace z důvodu státní 
příslušnosti v oblasti sociálních výhod. 

Ministerstvo 
obrany 

S předloženým návrhem nesouhlasíme jako s celkem a 
požadujeme jeho stažení. 
Odůvodnění: Jsme si vědomi, že existuje právní nárok 
horníků na poskytnutí uvedeného příspěvku, nedomníváme 
se však, že je úkolem státu tuto povinnost těžební organizace 
přebírat. Podle našeho názoru by měly být nalezeny jiné 
cesty pomoci horníkům než sanace závazků soukromé 
společnosti. 
Návrh je však pro nás nepřijatelný nejen z principiálního 
hlediska, ale také s ohledem na jeho ekonomické dopady, 
protože je těžko odůvodnitelné, proč by měl stát v průběhu 
výplaty příspěvku přijít v nejhorší variantě až o takřka čtvrt 
miliardy korun (kalkulováno s avizovanou výtěžností v rámci 
insolvenčního řízení ve výši 30%). 
Zároveň je třeba si uvědomit, že v případě řešeného 
příspěvku se jedná o benefit, který je ve své stávající podobě 
zvýhodněním hornického odvětví před všemi ostatními, kde 
také může docházet k poškození zdraví, obdobný příspěvek 
však zaměstnancům takových společností není vyplácen. 
Jedná se tedy o diskriminaci a navržený postup ji pouze 
prohlubuje.  
Upozorňujeme rovněž, že již v minulosti byly vyjádřeny 
pochyby nad samotnou existencí uvedeného příspěvku, a to i 
ze strany předkladatele tohoto materiálu. Přivítali bychom 
tedy spíše diskusi nad transformací tohoto příspěvku, aby byl 
poskytován zaměstnancům všech odvětví, kde hrozí újma na 
zdraví, nebo jeho úplným zrušením. 

Vysvětleno – Důvodem pro přijetí navržené úpravy je 
právě skutečnost, že nárok na zvláštní příspěvek je už 
legislativně upraven. Na rozdíl od zaměstnanců v jiných 
odvětvích tak osoby oprávněné podle zákona o zvláštním 
příspěvku horníkům oprávněně očekávají splnění této 
povinnosti. Nutno zdůraznit, že se v žádném případě 
nejedná o sanaci závazků soukromé společnosti – zvláštní 
příspěvek horníkům by naopak vzhledem ke své povaze 
měl být garantován státem. V současné době panuje 
situace, kdy stát ve své podstatě rezignuje na sociální 
prvek zvláštního příspěvku horníkům u organizací 
v platební neschopnosti. Proto se snaží tímto návrhem o 
změnu tohoto stavu, tzn., aby platil pro všechny adresáty 
zákona o zvláštním příspěvku horníkům bez ohledu na 
ekonomickou situaci poskytovatele. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K čl. I bodu 1 (§ 9a odst. 2 a § 9c odst. 2) 
V těchto ustanoveních předkladatel užívá nevhodně 
koncipovaného odkazu na insolvenční zákon, v němž 
směšuje různé pojmy insolvenčního práva, přičemž 

Akceptováno. Ustanovení budou upravena ve smyslu 
připomínky - bude uvedena slovní citace „insolvenční 
zákon“. 
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některé z nich jsou nadto pro předmětnou problematiku 
irelevantní. Trvá-li předkladatel na nezbytnosti odkazu, 
je třeba užít slovní citaci nebo poznámku pod čarou. 
K čl. I bodu 1 (§ 9b odst. 1) 
Konstatujeme, že z neurčitého slovního spojení „k 
tomuto dni“ není zřejmé, zda jím předkladatel míní 
rozhodný den, nebo den předání uvedených seznamů 
plátci, pročež požadujeme tuto výkladovou otázku 
jednoznačně ozřejmit užitím vhodnější formulace. 

Akceptováno. Text bude upraven ve smyslu připomínky 
(slovo „tomuto“ bude explicitně nahrazeno slovem 
„rozhodnému“). 

K části druhé (Změna insolvenčního zákona) 
Požadujeme kompletní vypuštění celé části druhé 
návrhu, a to z následujících důvodů: 
(i) Považujeme za nadbytečné zařazovat MPO do skupiny 
subjektů, které vyrozumí insolvenční soud o zahájení 
insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. O 
těchto skutečnostech bude totiž MPO vždy informováno 
prostřednictvím živnostenského rejstříku. Tento je na základě 
ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), spravován 
Živnostenským úřadem České republiky. Z faktu, že 
Živnostenský úřad ČR dosud nebyl zřízen, vyplývá, že jeho 
působnost vykonává samo MPO. Na základě přímého 
propojení živnostenského rejstříku s insolvenčním rejstříkem, 
ve kterém se zveřejňuje usnesení o zahájení insolvenčního 
řízení i rozhodnutí o úpadku, je tudíž MPO vždy doručeno 
vyrozumění o těchto událostech prostřednictvím automaticky 
zasílaného avíza. 
(ii) Nelze souhlasit s dalším rozšiřováním výčtu pohledávek 
za majetkovou podstatou a jim postavených na roveň o další 
typy specifických pohledávek plynoucích z veřejnoprávních 
předpisů, aniž by byl takový záměr odůvodněn skutečně 
významným veřejným zájmem na ochraně určité skupiny 
subjektů insolvenčního řízení. 
Současná podoba ustanovení § 169 odst. 1 insolvenčního 

Ad (i): Akceptováno. Bude řešeno v rámci MPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad (ii): 
Neakceptováno -  Ministerstvo spravedlnosti od 
připomínky upustilo. 
Koncepce novely právě na této zásadě stojí. Jestliže stát 
chce nastoupit na místo poskytovatele, je snad naprosto 
samozřejmé, že by se měl na druhé straně postarat o 
minimalizaci takto vynaložených státních prostředků.  ZPH 
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zákona obsahuje zásadně ty pohledávky, jejichž přednostní 
uspokojení je odůvodněno veřejným zájmem na ochraně 
práv a oprávněných zájmů určitých osob (zejm. ze sociálních 
důvodů). Teprve je-li tento zájem dostatečně důvodný, 
ospravedlňuje přiznání privilegovaného postavení určitým 
druhům pohledávek oproti ostatním a legitimuje odklon od 
zásady rovného postavení věřitelů v insolvenčním řízení, 
zákazu nedovoleného zvýhodňování a zásady co nejvyššího 
uspokojení věřitelů. Poukazujeme na skutečnost, že čím je 
výčet privilegovaných pohledávek rozsáhlejší, tím větší újma 
je působena ostatním věřitelům. Výčet pohledávek za 
majetkovou podstatou a jim postavených na roveň tudíž 
představuje velice citlivou otázku, jejíž řešení vyžaduje 
důkladnou diskusi a konsenzus širší odborné veřejnosti a do 
které není vhodné tímto způsobem zasahovat. 
Zastáváme tedy názor, že pro zařazení předmětných 
pohledávek mezi pohledávky za majetkovou podstatou a jim 
postavené na roveň neexistují dostatečné důvody. Pouhý 
úmysl zvýšit míru uspokojení těchto pohledávek 
v insolvenčním řízení neobstojí. Pohledávky z titulu výplaty či 
úhrady zvláštního příspěvku horníkům se nijak zásadně 
neliší od jiných mimosmluvních pohledávek veřejnoprávní 
povahy, které rovněž nejsou zařazeny mezi privilegované 
pohledávky.  

má sociální charakter, který sám o sobě odůvodňuje jeho 
stejné postavení se mzdou, resp. pohledávku 
z pracovněprávního vztahu.  
 
 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Odmítáme návrh zákona jako celek. Úkolem státu, jako 
společenství občanů, je nastavovat pravidla podnikání a 
chování právních subjektů. Stát nemůže přebírat náklady 
podnikatelské činnosti, zatímco výnosy realizuje komerční 
subjekt. Sociální dávky mají být poskytovány jako 
kompenzace občanům, kteří si sami neumí pomoci, nikoliv v 
případě špatného hospodaření soukromých právnických 
osob. Pokud má stát poskytovat sociální dávky, musí tak činit 
systémově. Nemůže při tom zvýhodňovat jednu skupinu 
občanů (horníky) proti skupinám jiným (např. pracovníky v 
dřevozpracujícím, chemickém či textilním průmyslu) 

Vysvětleno. Odkazujeme se na předchozí vyjádření, 
novela nezakládá novou sociální dávku, upravuje pouze 
vymahatelnost již existující sociální dávky v situaci, kdy 
plátce této sociální dávky byl důvodů historického vývoje 
zaměstnavatele (hornická organizace), který se 
v současné době může stát platebně neschopným. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Požadujeme, aby předkladatel aktualizoval i další 
ustanovení novelizovaného zákona, která obsahují již 
neaktuální formulace a pojmy, například Kčs, pracující apod. 

Vysvětleno. Uvědomujeme si, že některá ustanovení 
stávajícího zákona by bylo vhodné aktualizovat, avšak 
účelem předloženého návrhu je nikoli komplexní 
novelizace zákona, ale pouze dílčí, která řeší specifickou 
situaci, na kterou stávající zákon vzhledem k době, kdy 
vznikl, nepamatoval, a sice když se stávající plátce 
zvláštního příspěvku ocitne v platební neschopnosti, avšak 
doposud nedošlo k jeho zániku. Aktualizace stávajícího 
znění zákona by znamenala rozsáhlou novelizaci, která by 
se dotkla téměř všech ustanovení zákona a která by 
nepochybně vyvolala i širokou diskuzi o koncepci 
stávajícího řešení, což s ohledem na naléhavost rychlého 
řešení předmětné problematiky není v tomto návrhu 
možné realizovat. 

Část první, čl. II: 
Návrh tohoto ustanovení zavádí retroaktivitu, což 
považujeme za nepřípustné pro demokratický stát. 
Požadujeme proto čl. II zcela vyškrtnout. 

Neakceptováno – nejedná se o tzv. pravou retroaktivitu – 
účinky mohou nastat až ve vztahu k platbám zvláštního 
příspěvku horníkům splatným po účinnosti zákona. 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Obecně k materiálu – Domníváme se, že stát by měl jít 
cestou takových opatření, které především motivují k práci. V 
žádném případě nezpochybňujeme vážnost situace v 
Ústeckém a Moravskoslezském kraji, nicméně se 
domníváme, že by se nemělo jít cestou sociálních dávek, 
ale cestou určité finanční motivace – jako příklad lze uvést 
jednorázový příspěvek na přestěhování (bydlení) do místa s 
novým zaměstnáním (za předpokladu zapojení obcí). 

Vysvětleno. Odkazujeme se na předchozí vyjádření, 
navrhovaná úprava pracuje pouze s obměnou koncepce 
zvláštního příspěvku horníkům tak, aby byla garantována 
jeho výplata pro příjemce, v rámci tohoto kroku nelze zcela 
měnit základní charakter tohoto příspěvku. 

 

V Praze dne 2. května 2017 

Vypracoval: Ing. Petr Šmůla Podpis: 
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