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V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k 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 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

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. 
 

1.2 Definice problému 
Nárok na zvláštní příspěvek horníkům (dále jen „příspěvek“), který má charakter 
zvláštní sociální dávky, přísluší podle  § 2 stávajícího zákona č. 98/1987 Sb., 
o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 
především zaměstnanci, který po dosažení nejvyšší přípustné expozice (ta je 
stanovena orgány ochrany veřejného zdraví) nebo ohrožení nemocí z povolání 
z dosavadního zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm 
v podzemí v hlubinných dolech 
- byl převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných dolů, 
- byl převeden na jinou práci mimo podzemí hlubinných dolů, nebo  
- skončil pracovní poměr  k organizaci, v níž vykonával uvedené zaměstnání. 
Nárok současně mohou za stanovených podmínek uplatnit i další zaměstnanci, 
kteří jsou vymezeni v § 2 odst. 2 až 4 zákona. 

Vlastní výše příspěvku činí 1 900,- Kč/měsíc, resp. v případech, kdy byl 
zaměstnanec převeden na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí hlubinných dolů, 
1 500,- Kč/měsíc. 

Nárok na příspěvek uplatňují zaměstnanci splňující podmínky pro jeho přiznání (viz 
výše)  písemnou žádostí u té hornické organizace, v níž naposledy před změnou nebo 
skončením zaměstnání působili. Tato organizace vyplácí příspěvek jednotlivým 
zaměstnancům po stanovenou dobu, která je vymezena v ustanovení § 5 zákona.  

Zákon v § 3 také stanoví podmínky, po jejichž splnění výplata příspěvku nenáleží.  
Zejména se jedná o: 

- zahájení výplaty starobního důchodu, resp. invalidního důchodu 3. stupně, 
příp. 1. nebo 2. stupně, 

- výplata  mzdového vyrovnání nebo doplatku do průměrného výdělku, 
- dosažení věku 60 let. 
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Z hlediska existence vyplácejicí organizace zákon řeší změnu tohoto subjektu pouze 
v případech jeho zániku, tzn. výmazu z obchodního rejstříku. V takovém případě je 
podle § 9  tohoto zákona příslušný ústřední orgán, kterým je u subjektů zabývajích se 
hornickou činností Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), 
povinen v případech, kdy neexistuje právní nástupce, určit organizaci, na níž přejdou 
práva a povinnosti  zanikajícího subjektu a tedy i povinnost provádět výplatu 
příspěvku. 

Zákon však vůbec  neřeší situaci, kdy se subjekt povinný k výplatě příspěvku dostane 
do takových finančních potíží, že není schopen výplatu příspěvku provádět, dostane 
se do insolvence, resp. pozastaví jeho výplatu.  V současné době již k takové situaci 
došlo nejen ve vztahu ke společnosti VOKD, a. s. v konkursu (viz bod 1.4), ale i ve 
vztahu ke společnosti OKD, a.s. Ta již dne 3. května 2016 na sebe, v souladu s § 97 
insolvenčního zákona a v návaznosti na hrozící úpadek, podala insolvenční návrh. 
Následně insolvenční soud vydal, z důvodů uvedených v § 3 insolvenčního zákona, 
rozhodnutí o úpadku.  

Vzhledem k tomu, že výplata příspěvku představuje zákonný nárok fyzických osob – 
bývalých a stávajících zaměstnanců těžebních společností zabývajících se hlubinnou 
těžbou, navrhuje se na vznik uvedené situace ze strany státu reagovat takovým 
způsobem, aby byla platba příspěvku těmto osobám zaručena bez ohledu 
na ekonomickou a právní situaci subjektu, který má zákonnou povinnost příspěvek 
vyplácet. Řešení předmětné situace představuje přijetí takových zákonných úprav, 
které by v případě vyhlášení úpadku na jakýkoliv subjekt povinný k výplatě 
příspěvku zajistily jeho úhradu, a to ze strany státu. Stát by však měl na druhé straně 
právo a ve své podstatě i povinnost takto  vyplacené finanční prostředky v rámci 
insolvenčního řízení vymáhat. Cílem navrhovaného řešení tak je řešit výplatu 
příspěvku v těch případech, kdy se vyplácející subjekt dostane do platební 
neschopnosti a je na něj vyhlášen úpadek. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Zákon, na jehož základě je příspěvek vyplácen, zejména vymezuje: 
- fyzické osoby, které mají nárok na přiznání příspěvku a podmínky pro jeho 

přiznání, 
- fyzické osoby, jimž nárok na příspěvek nenáleží, 
- podmínky, které musí fyzická osoba pro přiznání tohoto příspěvku splňovat, 
- výši příspěvku (1 900,- Kč/měsíc, resp. 1 500,- Kč/měsíc, pokud byla fyzická 

osoba převedena na jinou, méně rizikovou, práci v podzemí v hlubinných dolů), 
- dobu poskytování příspěvku, a to v závislosti na době zaměstnání a charakteru 

pracovních činností, 
- způsob uplatnění nároku na příspěvek, subjekt, u něhož může fyzická osoba svůj 

nárok uplatnit a obsah oznámení o přiznání příspěvku, 
- způsoby změn při poskytování příspěvku, 
- přechod práv a povinností v případě zániku poskytujícího subjektu, 
- povinnosti poživatelů (fyzických osob) a poskytovatelů, 
- pravomoc soudů k rozhodování sporů o nárocích ohledně příspěvku. 
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S ohledem na dobu, ve které byl zákon schvalován, však neobsahuje způsob zajištění 
výplaty příspěvku v okamžiku, kdy se 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 příspěvku (úpadce) dále existuje (tzn., že nebyl proveden jeho 
výmaz z obchodního rejstříku). Tato skutečnost tak neumožňuje použití ustanovení § 
9 zákona, podle kterého by ministerstvo mohlo určit organizaci, která by převzala 
závazek k výplatě příspěvku fyzickým osobám. Ty přitom mají nárok na výplatu 
příspěvku ze zákona.  

Uvedená situace se samozřejmě promítá i do možnosti uspokojit nároky poživatelů 
příspěvku 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 
resp. uspokojování v rámci insolvenčního řízení přednost.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Již v současné době jsou známy subjekty, které se do insolvenčního řízení dostaly 
a současně jsou povinny příspěvek vyplácet. Jedná se o 2 společnosti: 
a) společnost VOKD, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nákladní 3179/1, 

PSČ 702 00, na kterou již v roce 2014 insolvenční soud vyhlásil konkurs (spisová 
značka KSOS 34 INS 6537/2014 vedená u Krajského soudu v Ostravě) a která má 
povinnost 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 se žádostí o určení organizace, na kterou podle § 9 zákona přejdou 
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, 

b) nově května 2016 se jedná také o společnost OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, 
Doly, 735 06 Karviná (okres Karviná), kde počet poživatelů příspěvku k 29. 2. 
2016, kterým má tato společnost povinnost příspěvek vyplácet činí celkem 1 762 
(z tohoto počtu je 189 stávajících zaměstnanců a 1 573 bývalých zaměstnanců). 
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Z hlediska dalších těžebních společností zabývajících se hlubinnou těžbou se může 
výše uvedená situace v budoucnosti rovněž týkat následujících 2 subjektů, a to: 
- Důl Kohinoor a.s. se sídlem Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543 = Důl 

Centrum (okres Most) – počet poživatelů příspěvku k 1. 1. 2016 = 62 fyzických 
osob, 

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

Všechny ostatní těžební společnosti zabývající se těžbou uhlí svoji činnost nerealizují 
hlubinným způsobem, což představuje jednu s podmínek pro uplatnění nároku na 
příspěvek. 
Pozn.: 
- Počty poživatelů příspěvku u Slezská důlní díla a. s. (3 osoby) nejsou pro svoji nízkou 

„váhu“ ve výpočtech dále uvažovány 
- Poživateli příspěvku podle zákona jsou rovněž zaměstnanci státních podniků DIAMO a 

Palivový kombinát Ústí, resp. další fyzické osoby splňující podmínky zákona (DIAMO, s. p. 
celkem 826 fyzických osob a Palivový kombinát Ústí celkem 6 fyzických osob). Vzhledem 
k tomu, že se u těchto subjektů nepředpokládá jejich úpadek ve smyslu insolvenčního 
zákona, není s nimi dále uvažováno. 

Přímými adresáty zákona o příspěvku tak budou stávající, případně budoucí 
poživatelé příspěvku, ministerstvo a subjekty, které se dostanou do úpadku, resp. 
jejich insolvenční správci. Nepřímými adresáty pak organizace, jejichž 
prostřednictvím se příspěvek bude jednotlivým oprávněným osobám vyplácet v 
těch případech, kdy se jeho stávající poskytovatel ocitne v úpadku. Navrhuje se, aby 
se organizacemi, jejichž prostřednictvím by se v těchto případech příspěvek vyplácel, 
staly státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí (dále jen "poskytující 
organizace“). Jedním z důvodů tohoto návrhu je i skutečnost, že je již dnes 
prostřednictvím sociálních center obou těchto subjektů vyplácen některým bývalým 
horníkům příspěvek podle zákona č. 154/2002 Sb., o přechodném financování 
některých sociálně zdravotních dávek horníků. Jedná se o výplatu příspěvku, na který 
vznikl nárok do 31. 12. 1992. 

Přímými adresáty insolvenčního zákona budou ministerstvo a subjekty, které se 
dostanou do úpadku, resp. jejich insolvenční správci. Nepřímými adresáty pak 
poskytující organizace 

1.5 Popis cílového stavu 
Přijetím návrhu zákona o příspěvku, jehož součástí je i novela insolvenčního zákona, 
má být zajištěna bezproblémová výplata příspěvku oprávněným osobám, na niž mají 
zákonný nárok, a to i v těch případech, kdy se jeho poskytovatel ocitne v úpadku. 
Tímto způsobem dojde ke snížení možných negativních dopadů v oblasti příjmů 
oprávněných osob, které by mohly vyústit do problémů v sociální oblasti.  
Z návrhu zákona o příspěvku vyplývají konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku 
poživatelům v případě, že se poskytující subjekt dostane do úpadku.  
Návrh zákona o příspěvku přitom předpokládá uplatnění zejména následujících zásad: 
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- na základě rozhodnutí o úpadku bude oprávněným osobám podle § 2 zákona 
vyplácet nadále příspěvek stát, a to prostřednictvím ministerstva nebo jiné osoby, se 
kterou ministerstvo uzavře veřejnoprávní smlouvu (dále jen „plátce“). Ministerstvo 
přitom může uzavřít veřejnoprávní smlouvu o pověření k činnosti plátce 
s právnickými osobami, vůči kterým vykonává funkci zakladatele podle zákona o 
státním podniku. V takovém případě však veřejnoprávní smlouva musí určovat 
příslušnost plátce k určené organizaci v úpadku nebo zcela určitě vymezené 
skupině organizací v úpadku. Předpokládá se, že uzavření veřejnoprávních smluv 
bude založeno na územním principu vztahu plátce a organizací v úpadku. Palivový 
kombinát Ústí, s. p. (dále jen „PKÚ“) by se tak stal plátcem pro organizace 
v úpadku na území Čech, zatímco DIAMO, s. p. (dále jen „DIAMO“) pro 
organizace v úpadku na území Moravy a Slezska, 

- za podmínek stanovených v návrhu zákona o příspěvku bude organizace v úpadku 
hradit plátci částku, která bude odpovídat příspěvku, na nějž uplatnil ke dni nabytí 
účinnosti rozhodnutí o úpadku (dále jen „rozhodný den“) nebo po tomto dni uplatní 
oprávněná osoba nárok, a který bude hradit plátce. Tato částka bude součtem 
splátek příspěvku všech oprávněných osob v období jednoho kalendářního měsíce a 
bude splatná poslední den následujícího měsíce, 

- plátce bude příspěvek vyplácet oprávněným osobám z finančních prostředků, které 
získá od organizace v úpadku. Pokud nebudou tyto finanční zdroje k plné úhradě 
příspěvku postačovat, bude se zbývající část příspěvku hradit ze státního rozpočtu 
nebo z prostředků plátce, a to za předpokladu, že tak stanoví právní předpis nebo 
veřejnoprávní smlouva, 

- nárok plátce na náhradu částky odpovídající vyplacenému příspěvku bude 
představovat pohledávku plátce vůči organizaci v úpadku, která bude v rámci 
insolvenčního řízení vedeného proti organizaci v úpadku uspokojována za 
podmínek stanovených insolvenčním zákonem.  Návrh novely insolvenčního 
zákona přitom předpokládá, že se „pohledávka státu – Ministerstva průmyslu a 
obchodu na úhradu částky odpovídající zvláštnímu příspěvku horníkům, kterou 
dlužník hradí podle zvláštních právních předpisů (tedy podle zákona o příspěvku) 
ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku“ stane pohledávkou postavenou na roveň 
pohledávkám za majetkovou podstatou podle § 169 odst. 1 insolvenčního zákona, 

- organizace v úpadku bude povinna předat plátci do 5 pracovních dnů po rozhodném 
dni seznam všech poživatelů příspěvku a dále seznam všech osob, které 
k rozhodnému dni uplatnily nárok na příspěvek formou žádosti podle § 5 odst. 1 
zákona a u nichž nebylo řízení o přiznání příspěvku skončeno. Současně organizace 
v úpadku předá všechny listiny a další důkazy osvědčující skutečnosti o přiznání či 
nepřiznání příspěvku jednotlivým osobám a o jeho výši, jakož i doklady o 
provedených platbách příspěvku, 

- ode dne následujícího po rozhodném dni se orgánem příslušným pro přijímání 
žádostí o přiznání příspěvku stane plátce. Ten bude rovněž rozhodovat o přiznání či 
nepřiznání příspěvku a o jeho výši, doručovat žadatelům příslušná oznámení a plnit 
veškeré povinnosti podle§ 7 zákona. Plátce bude rovněž povinen sdělit organizaci 
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v úpadku výši splátky podle § 9a odst. 3 a 4, a to nejpozději do 20 dnů po skončení 
kalendářního měsíce, za nějž mu tato částka bude náležet, 

- informovanost oprávněných osob o úpadku organizace, přechodu povinností 
k výplatě příspěvku a o změně osoby, u níž je nutné uplatnit nárok na přiznání 
příspěvku, bude zajištěna ze strany plátce i organizace v úpadku především 
prostřednictvím internetu a celostátního a místního tisku, 

- dnem rozhodnutí soudu o tom, že se již organizace nenachází v úpadku, nebo dnem 
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu nebo dnem rozhodnutí soudu o 
skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu přejdou práva a povinnosti 
podle návrhu zákona o příspěvku z plátce zpět na organizaci (viz § 10d), 

- v případě zániku organizace bude ze strany ministerstva uplatněn stávající § 9 
zákona, na jehož základě určí ministerstvo novou organizaci, na kterou přejde 
povinnost úhrady příspěvku. 

Návrh zákona o příspěvku obsahuje rovněž následující 2 specifická ustanovení.  

První ustanovení se týká nově navrhovaného §10a odst. 5, kde se navrhuje stanovit, 
aby oprávněné osobě, která v období posledních 3 měsíců předcházejících 
rozhodnému dni byla statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu 
organizace v úpadku, nárok na splátky příspěvku po rozhodném dni již nevnikl. 

Ve druhém z nich, které je uvedeno v přechodných ustanoveních zákona, se navrhuje, 
aby se ustanovení 10a až 10d použilo i ve vztahu k organizacím, o jejichž úpadku 
bylo rozhodnuto před dnem nabytí účinnosti zákona. Tímto se umožňuje, aby plátce 
vyplácel ode dne nabytí účinnosti zákona o příspěvku příspěvek oprávněným osobám 
i z těchto organizací, a to podle stejných pravidel, jako u organizací, jejichž úpadek 
bude vyhlášen po nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak až od té splátky příspěvku, 
jejíž splatnost nastane až po nabytí účinnosti zákona.   

Z uvedeného „mechanismu“ vyplývá, že by oprávněným osobám byl příspěvek 
„státem“ vyplácen po omezenou dobu, tzn. po dobu, kdy bude původní poskytující 
subjekt v úpadku. V okamžiku, kdy dojde k jeho zániku, bude ministerstvo 
postupovat podle stávajícího ustanovení § 9 zákona a určí organizaci, na níž přejdou 
práva a povinnosti zanikajícího subjektu. Lze přitom předpokládat, že se bude opět 
jednat o státní podnik DIAMO, nebo státní podnik Palivový kombinát Ústí, které 
prostřednictvím svých sociálních center vyplácejí příspěvek podle zákona č. 
154/2002 Sb. (přiznání výplaty příspěvku, na který vznikl nárok do 31. 12. 1992). 

Návrh novely insolvenčního zákona především obsahuje rozšíření vymezení 
pohledávek postavených na roveň pohledávek za majetkovou podstatou podle § 169 
odst. 1, a to o: 
- „pohledávky na výplatu zvláštního příspěvku horníkům podle zákona o 

příspěvku“, 
- „pohledávky státu – Ministerstvo průmyslu a obchodu na úhradu částky 

odpovídající zvláštnímu příspěvku horníkům, kterou dlužník hradí podle zákona 
o příspěvku ode dne rozhodnutí o úpadku“. 
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Důvodem je snaha o maximalizaci výnosů z uplatněných pohledávek vůči státnímu 
rozpočtu. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Možné riziko je z věcného pohledu spojeno se situací, kdy nebude návrh zákona 
schválen. V případě, že by se stávající poskytující subjekt dostal do ekonomických 
potíží, byl by na něj vyhlášen úpadek a zastavil by výplatu příspěvku, došlo by ke 
zhoršení příjmové situace oprávněných osob a jejich rodin (ale rovněž zaměstnanců 
dodavatelských organizací a podnikatelských subjektů navázaných na příjmy těchto 
osob – tzv. multiplikační efekt). Současně by mohlo dojít i ke zhoršení situace 
z hlediska sociálního smíru, které by mohlo vést až k (teoreticky) radikalizaci 
některých skupin obyvatelstva. Na druhé straně bude mít přijetí návrhu zákona 
negativní vliv na výši vydobytých pohledávek jiných věřitelů v rámci insolvenčního 
řízení. 
Další a nejvýznamnější možné riziko představuje faktor času, a to především ve 
vztahu k akciové společnosti OKD. Vzhledem ke skutečnosti, že u této společnosti již 
došlo k vyhlášení úpadku a délka schvalovacího procesu řady zákonných norem je 
extrémně dlouhá, existuje reálné nebezpečí, že ze strany této společnosti dojde ještě 
před chválením novel obou zákonů k pozastavení výplat příspěvku.  
Právní riziko spočívá především v posouzení otázky, zda by neměl být zákon 
č. 98/1987 Sb. zcela novelizován, neboť se jedná o právní předpis odpovídající situaci 
před rokem 1990 a nikoliv současným podmínkám. S ohledem především na časový 
faktor zpracovatelé přistoupili ke zpracování dílčí novely tohoto zákona, i když jsou 
si vědomi, že je vlastní text předpisu v mnoha ohledem fakticky překonaný.  
 

2. Návrh variant řešení 
S ohledem na skutečnosti uvedené v bodu 1.2 předkládaná novela zákona řeší pouze situaci 
od doby, kdy se těžební společnost, která příspěvek vyplácí, dostane do insolvence až do 
doby (termínu) jejího zániku (tzn. jejího výmazu z obchodního rejstříku), resp. do 
okamžiku zrušení insolvenčního řízení soudem.  
V prvním případě, po výmazu z obchodního rejstříku, povinnost výplaty příspěvku přejde 
na právního nástupce a není-li (což lze u těžebních společností očekávat), ministerstvo 
podle ustanovení § 9 zákona určí organizaci, na níž povinnost výplaty příspěvku přejde. Za 
této situace nelze očekávat, že by ministerstvo určilo soukromý subjekt (a pokud ano, 
muselo by mu potřebné finanční prostředky poskytnout), nýbrž využije již uvedených 
státních podniků, jejichž prostřednictvím bude příspěvek z prostředků státního rozpočtu 
hradit.  
Ve druhém případě, pokud by došlo ke zrušení insolvenčního řízení a poskytující těžební 
společnost bude dále existovat, bude mít i nadále za povinnost příspěvek oprávněným 
osobám poskytovat. 
Propočet jednotlivých variant se proto musí vztahovat pouze a jenom na období, kdy na 
sebe stát převezme zákonnou povinnost výplaty příspěvku s tím, že následně bude tyto 
finanční prostředky v rámci insolvenčního řízení vymáhat.  
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Východiskem pro hypotetické propočty rámcové kvantifikace jednotlivých variant na 
možné výdaje státního rozpočtu se staly následující údaje o skutečných a předpokládaných 
počtech poživatelů příspěvku a o celkové výši příspěvku poskytované těžebními 
společnostmi v jednotlivých letech, které byly získány od jednotlivých subjektů: 
 

Tab. č. 1: Údaje o počtech poživatelů příspěvku a celkové výši příspěvku poskytované 
těžebními společnostmi v jednotlivých letech (pro roky 2017 až 2026 
předpoklad) 

 
 
Roky 

Těžební společnost  
Celkem 
(osoby/ 
Kč/rok) 

OKD, a. s. VOKD, a. s. v 
konkursu 

Kohinoor a.s. 

Počet 
poži-

vatelů 
(osoby) 

Celková výše 
(Kč/rok) 

Počet 
poži-

vatelů 
(osoby) 

Celková 
výše 

(Kč/rok) 

Počet 
poži-

vatelů 
(osoby) 

Celková 
výše  

(Kč/rok) 

2016 1 762 38 450 400 54 1 221 600 62 1 392 803 1878/ 
41 064 803 

2017 1 731 37 753 200 53 1 198 980 62 1 384 306 1 846/ 
40 336 486 

2018 1 668 36 374 400 52 1 176 356 61 1 371 374 1 781/ 
37 392 308 

2019 1 600 34 867 200 51 1 153 734 60 1 353 600 1 711/ 
37 374 534 

2020 1 506 32 776 800 46 1 039 123 60 1 332 516 1 612/ 
35 148 439 

2021 1 377 29 936 400 40 901 890  55 1 187 076 1 472/ 
32 025 366 

2022 1 193 25 890 000 35 788 779 44 954 433 1 272/ 
27 633 2012 

2023 1 016 22 022 400 26 585 679 35 733 673 1 077/ 
23 341 752 

2024 838 18 117 600 18 402 279 23 492 626 879/ 
19 012 505 

2025 641 13 875 600 15 334 409 11 241 200 667/ 
14 451 209 

2026 476 10 315 200 13 291 159 1 22 800 490/ 
10 629 159 

2027 346 7 471 200 12 268 559 - - 358/ 
7 739 759 

2028 218 4 677 600 10 225 309 - - 228/ 
4 902 909 

2029 145 3 090 000 9 202 609 - - 154/ 
3 292 609 

2030 70 1 500 000 8 179 809 - - 78/ 
1 679 809 

2031 - - 2 43 244 - - 2/ 
43 244 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAD4BPMWK)



9 
 

Celkem x 317 118 000 x 10 089 600 x 10 466 407 337 674 007 

 
Z uvedených údajů vyplývá, že je v jednotlivých společnostech má být v roce 2016 
vyplacen příspěvek v celkové výši 41 064 803,- Kč, a to celkem 1 878 poživatelům této 
sociální dávky. Současně lze předpokládat, že v průběhu následujících cca 15 let by se 
počet poživatelů měl snížit natolik, že po roce 2031 by již neměl být vyplácen žádnému 
poživateli. Na této skutečnosti se podílí zejména: 
- rostoucí věk jednotlivých poživatelů v čase – příspěvek je podle zákona vyplácen pouze 

do 60 let věku, 
- skutečnost, že již v současné době jednotlivé společnosti sledují možné splnění 

podmínek pro přiznání příspěvku u jednotlivých osob a v případech blížícího se splnění 
těchto podmínek obvykle dochází k přeřazení konkrétního zaměstnance na jiné pracovní 
místo. Tímto způsobem si společnosti, které příspěvek vyplácejí z vlastních finančních 
prostředků, zajišťují, že nepřibývají noví poživatelé příspěvku, resp. přibývají 
v minimální výši.  

 
Cílem propočtů se stala vlastní rámcová kvantifikace dopadů na výdaje státního rozpočtu 
ve dvou základních variantách, a to:  
 

a) Nulová varianta  
=   situace, kdy nebude návrh zákona o příspěvku přijat. 
 

b) Varianta odpovídající návrhu zákona o příspěvku  
=  výplata příspěvku jiným subjektem, než je jeho stávající poskytovatel, za situace, že 

na něj bude vyhlášen úpadek, a to až do doby, kdy poživatel příspěvku dosáhne věku 
60 let, resp. do doby zániku poskytující organizace (výmazu z obchodního rejstříku) 
nebo zrušení rozhodnutí o úpadku organizace.  
Současně je do této varianty zahrnut i odhad výše vymožených pohledávek od 
insolvenčního správce stávajícího poskytujícího subjektu. Na základě odborného 
odhadu lze konstatovat, že by se výše zpětně vymožených pohledávek mohla 
pohybovat: 
- za předpokladu, že nedojde k přesunu pohledávek za úhradu příspěvku a 

pohledávek státu – ministerstvo na úhradu částky odpovídající příspěvku, kterou 
bude dlužník hradit podle zákona o příspěvku ode dne účinnosti rozhodnutí o 
úpadku, mezi pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 
podstatou (§ 169 insolvenčního zákona) = do 5 %, 

- za předpokladu, že dojde k přesunu uvedených pohledávek mezi pohledávky 
postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 insolvenčního 
zákona) = cca 30 až 50 % (v propočtech použito 40 %).    

 

ad a) Nulová varianta: 

Základem této varianty je skutečnost, že navrhovaná novela zákona o příspěvku nebude 
přijata, tzn., že přímé náklady státního rozpočtu na výplatu příspěvku fyzickým osobám 
v období od vyhlášení insolvenčního řízení až do okamžiku zániku poskytující těžební 
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společnosti (jejího výmazu z obchodního rejstříku), resp. do dne zrušení insolvenčního 
řízení soudem budou mít nulovou hodnotu.  

 

 

Pozn.: 
Po zániku poskytující těžební společnosti bude ministerstvo postupovat podle § 9 stávajícího 
znění zákona a určí organizaci, na niž přejde povinnost výplaty příspěvku. Přitom se dá 
očekávat, že se bude jednat, jak již bylo uvedeno, o státní podniky DIAMO a Palivový kombinát 
Ústí (s alternativou existence právního nástupce, na něhož by přešla povinnost úhrady 
příspěvku, se jako s nepravděpodobnou dále neuvažuje). Za této situace by byla výplata 
příspěvku státními podniky hrazena z prostředků státního rozpočtu ve formě zvláštního 
mandatorního výdaje, jako je tomu u výplaty příspěvku podle zákona č. 154/2002 Sb. (tzn. 
příspěvky přiznané do 31. 12. 1992). 
Náklady spojené s výplatou příspěvku uvedenými státními podniky po zániku poskytující těžební 
společnosti lze jen obtížně odhadnout především ze dvou důvodů: 
- pokud se některý subjekt dostane do úpadku, lze předpokládat, že jeho výmaz z obchodního 

rejstříku bude uskutečněn až po řadě let (minimálně 5 až 7 let). U OKD, a.s. se zřejmě bude 
jednat ještě o delší dobu (10 a více let), 

- Jen obtížně lze odhadnout počet poživatelů příspěvku v době po zániku současných 
poskytovatelů příspěvku a přechodu jejich povinnosti na uvedené státní podniky. 

Přesto je možné za následujících předpokladů a na základě informací (viz Tab. č. 1) získaných 
od OKD, a. s. Důl Kohinoor a. s. a VOKD, a. s. v konkursu provést hypotetický odhad finanční 
náročnosti pro státní rozpočet pro období po zániku těžebních společností: 

 

Předpoklady: 
1. Vyhlášení úpadku organizace: 

a) OKD, a. s.    = 31. 5. 2016 
b) Důl Kohinoor a. s.   = 28. 2. 2018 
c) VOKD, a. s. v konkursu  = 30. 6. 2014 

2. Zánik organizace: 
a) OKD, a. s.    = 31. 12. 2026 
b) Důl Kohinoor a. s.   = 30. 6. 2021 
c) VOKD, a. s. v konkursu  = 30. 6. 2019 
 

Propočet finanční náročnosti na státní rozpočet po zániku těžebních společností (výmazu 
z obchodního rejstříku): 

 

a) OKD, a. s. 
Rok    Počet poživatelů           Výše příspěvku 
            (osoby)       Kč/rok    

2027    346    7 471 200 
2028    218    4 677 600 
2029    145    3 090 000 
2030      70    1 500 000   
Celkem      x              16 738 600 

 

b) Důl Kohinoor a. s.  
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Rok    Počet poživatelů            Výše příspěvku 
            (osoby)                  Kč/rok    
2021         55       593 538 
2022        44       954 433 
2023         35       366 837 
2024         23       492 626 
2025         11       241 200 
2026             1         22 800   
Celkem       x                2 671 434 

 

c) VOKD, a. s. v konkursu 
Rok    Počet poživatelů            Výše příspěvku 
            (osoby)       Kč/rok    
2019         51       576 867 
2020         46    1 039 123 
2021         40       901 890 
2022         35       788 779 
2023         26       585 679 
2024         18       402 279 
2025         15       334 409 
2026         13       291 159 
2027         12       268 559 
2028         10       225 309 
2029             9       202 609 
2030             8       179 809 
2031               2         43 244   
Celkem        x               5 839 715 

 

Celkem za roky 2019 až 2031 = 16 738 600 + 2 671 434 + 5 839 715 = 25 249 749 Kč 
 
 

ad b) Varianta přijetí navrhovaných novel zákonů: 
 

Úvodní poznámka: 
Dále uváděné propočty představují hypotetické příklady. Jejich cílem není, s ohledem na 
neznalost jednotlivých termínů vstupu subjektů do úpadku a délky trvání tohoto stavu, přesná 
kvantifikace dopadů na výdaje státního rozpočtu, nýbrž popis jednotlivých situací, k nimž může 
dojít v termínech, které byly odhadnuty. Skutečnost, že se jedná o hypotetické příklady, je možné 
dokumentovat na příkladu společnosti Důl Kohinoor a.s. Ta již v současné době prochází první 
fází jejího zániku a s největší pravděpodobností nebude za cca 5 let vůbec existovat. To však 
nebrání tomu, aby nebylo možné na přesných údajích o poživatelích příspěvku a době vyplácení 
této sociální dávky, charakterizovat jednotlivé stavy dotčených společností a jejich dopad na 
výplatu příspěvku ze strany různých subjektů a odlišných finančních zdrojů.  

 
1. OKD a. s. 

 

Současný stav: 
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V současné době (rok 2016) má nárok na výplatu příspěvku celkem 1 762 fyzických 
osob. Celková roční výše příspěvku činí 38 450 400,- Kč, což představuje průměrnou 
měsíční výši příspěvku cca 1 819 Kč/měsíc.   
Poslední předpokládaný rok výplaty příspěvku = rok 2030. 
Společnost se již od roku května 2016 nachází v úpadku 

 
Propočet možné finanční náročnosti: 
Předpoklady: 
Podle navrhované novely zákona o příspěvku bude příslušnému orgánu (ministerstvu) 
umožněno použít ustanovení §10a až 10d i ve vztahu k organizacím, o jejichž úpadku 
bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti navrhované novely zákona a současně 
i před zánikem organizace, která se ocitne v úpadku. Na základě této skutečnosti lze 
charakterizovat možný budoucí vztah k finančním prostředkům státního rozpočtu 
následovně: 
Předpokládá se, že ministerstvo určí jako organizaci, Jejímž prostřednictvím bude 
příspěvek oprávněným osobám vyplácet, státní podnik DIAMO, a to podle územního 
principu. Celková výše vyplacených příspěvků ze strany tohoto subjektu bude záviset 
na termínu nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku – předpoklad (návrh) 1. 1. 2017 
a lze ji kvantifikovat takto (zjednodušující předpoklad – souhrnná měsíční výše platby 
příspěvku je v průběhu roku neměnná): 
Vyhlášení úpadku = květen 2016 
Nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku = 1. leden 2017 

 

Způsob a výše platby příspěvku: 
Po 1. lednu 2017 státním podnikem DIAMO, a to: 
• varianta I. = do dne zániku organizace = 31. 12. 2026 

Platba příspěvku ze strany DIAMO, s. p. v období leden 2017 až prosinec 2026 = 
37 753 200 + 36 374 400 + 34 867 200 + 32 776 800 + 29 936 400 + 25 890 000 + 
22 022 400 + 18 117 600 + 13 875 600 + 10 315 200 = 300 379 200 Kč = náklad 
státního rozpočtu. 
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky v insolvenčním 
řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou (5 %), tzn. 300 379 200 x 0,05 = 15 018 960,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona o 
příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
300 379 200 – 15 018 960 = 285 360 240,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou (40 %), tzn. 300 379 200 x 0,40 = 120 151 680,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona o 
příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
300 379 200 – 120 151 680 = 180 227 520,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami v návaznosti na 
to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane pohledávkou postavenou na 
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roveň pohledávkám za podstatou, činí: 285 360 240 – 180 227 520 = 
105 132 720,- Kč. 
Pozn.: 
V období od ledna 2027 až do roku 2030 bude platba probíhat podle stávajícího § 9 zákona 
o příspěvku (organizace pověřená ministerstvem) a jak již bylo uvedeno u nulové varianty, 
bude se jednat o mandatorní výdaj státního rozpočtu v celkové výši 7 471 200 + 4 677 600 + 
3 090 000 + 1 500 000 = 16 738 800,- Kč. 

• varianta II. = do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o: 
 tom, že organizace uvedená v § 6 odst. 1 stávajícího zákona není v úpadku, nebo  
 zrušení konkurzu, nebo  
 skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu (neboť po tomto dni 

přejdou práva a povinnosti dle zákona z plátce zpět na tuto organizaci - viz § 10d 
odst. 1 věta první návrhu zákona o příspěvku)  

= únor 2019.   
Platba příspěvku ze strany DIAMO, s. p. v období leden 2017 až únor 2019 = 
37 753 200 + 36 374 400 + 2 x (34 867 200/12) = 37 753 200 + 36 374 400 + 
5 811 200 = 79 938 800 = náklad státního rozpočtu.  
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky v insolvenčním 
řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou: 79 938 800 x 0,05 = 3 996 940,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
79 938 800 – 3 996 940 = 75 941 860,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 
za majetkovou podstatou: 79 938 800 x 0,40 = 31 975 520,- Kč; 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
79 938 800 – 31 975 520 = 47 963 280,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami v návaznosti na 
to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane pohledávkou postavenou na 
roveň pohledávkám za podstatou, činí: 75 941 860 – 31 975 520 = 43 966 340,- 
Kč. 
Pozn.: 
V období od března 2019 až do doby zániku organizace (31. 12. 2026) bude platba probíhat 
podle stávajícího znění zákona o příspěvku (platba z prostředků OKD, a. s.) a po zániku 
organizace až do roku 2030 platba podle stávajícího § 9 zákona o příspěvku (organizace 
pověřená ministerstvem), a jak již bylo uvedeno u nulové varianty, bude se jednat o 
mandatorní výdaj státního rozpočtu v celkové výši 7 471 200 + 4 677 600 + 3 090 000 + 1 
500 000 = 16 738 800,- Kč 

 
2. Důl Kohinoor a.s.: 

 

Současný stav: 
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V současné době (rok 2016) má nárok na výplatu příspěvku celkem 62 zaměstnanců, 
z toho 59 dělníků a 3 technici. Celková roční výše příspěvku činí 1 392 803,- Kč, což 
představuje průměrnou měsíční výši příspěvku cca 1 872 Kč/ měsíc.   
Poslední předpokládaný rok výplaty příspěvku = rok 2026. 

 

Propočet možné finanční náročnosti: 
Předpoklady: 
Podle navrhované novely zákona o příspěvku bude příslušnému orgánu 
(ministerstvu) umožněno použít ustanovení §10a až 10d v období od vyhlášení 
úpadku organizace až do doby jejího zániku (viz varianta I.), resp. příslušného 
rozhodnutí soudu (viz varianta II.). Na základě této skutečnosti lze charakterizovat 
možný budoucí vztah k finančním prostředkům státního rozpočtu následovně: 
Předpokládá se, že ministerstvo určí jako organizaci, na níž přejdou práva a 
povinnosti organizace v úpadku, státní podnik Palivový kombinát Ústí, a to podle 
územního principu. Celková výše vyplacených příspěvků ze strany tohoto subjektu 
bude záviset na termínu nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku a termínu 
vyhlášení úpadku a lze ji kvantifikovat takto (zjednodušující předpoklad – souhrnná 
měsíční výše platby příspěvku je v průběhu roku neměnná): 
Vyhlášení úpadku = únor 2018 
Nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku = 1. leden 2017 

 

Způsob a výše platby příspěvku: 
Po 1. březnu 2018 státním podnikem Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ, s. p.), 
a to: 
• varianta I. = do dne zániku organizace = 30. 6. 2021 

Platba příspěvku ze strany PKÚ, s. p. v období březen 2018 až červen 2021 = 
(10 x 1 371 374/12) + 1 353 600 + 1 332 516 + (6 x 1 187 076/12) = 1 142 811 + 
1 353 600 + 1 332 516 + 593 538 = 4 422 465 Kč = náklad státního rozpočtu. 
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky v insolvenčním 
řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou: 4 422 465 x 0,05 = 221 123,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
4 422 465 – 221 123 = 4 201 342,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 
za majetkovou podstatou: 4 422 465 x 0,40 = 1 768 986,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
4 422 465 – 1 768 986 = 2 653 479,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami v návaznosti 
na to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane pohledávkou postavenou 
na roveň pohledávkám za podstatou, činí: 4 201 342 – 2 653 479 = 1 547 863,- 
Kč. 
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Pozn.: 
V období od ledna 2017 do února roku 2018 bude platbu příspěvku zabezpečovat Důl 
Kohinoor a. s., v období od července 2021 do roku 2026 bude platba zajišťována podle 
stávajícího § 9 zákona o příspěvku (organizace pověřená ministerstvem) a jak již bylo 
uvedeno u nulové varianty, bude se jednat o mandatorní výdaj státního rozpočtu 
v celkové výši (6 x 1 187 076/12) + 954 433 + 733 673 + 492 626 + 241 200 + 22 800 = 
3 038 270,- Kč. 

• varianta II. = do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o: 
 tom, že organizace uvedená v § 6 odst. 1 stávajícího zákona není v úpadku, 

nebo  
 zrušení konkurzu, nebo  
 skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu (neboť po tomto dni 

přejdou práva a povinnosti dle zákona z plátce zpět na tuto organizaci - viz § 
10d odst. 1 věta první návrhu zákona o příspěvku)  

= prosinec 2019.   
Platba příspěvku ze strany PKÚ, s. p. v období březen 2018 až prosinec 2019 = 
(10 x 1 371 374/12) + 1 353 600 = 2 496 411 Kč = náklad státního rozpočtu.  
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky v insolvenčním 
řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou: 2 496 411 x 0,05 = 124 820,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
2 496 411 – 124 820 = 2 371 591,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám 
za majetkovou podstatou: 2 496 411 x 0,40 = 998 564,- Kč; 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace zákona 
o příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by dosáhl výše 
2 496 411 – 998 564 = 1 497 847,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami v návaznosti 
na to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane pohledávkou postavenou 
na roveň pohledávkám za podstatou, činí: 2 371 591 – 1 497 847 = 873 744,- 
Kč. 
Pozn.: 
V období od ledna 2020 až do doby zániku organizace (30. 6. 2021) bude platba zajišťována podle 
stávajícího znění zákona o příspěvku (platba z Důl Kohinoor a. s.), po zániku organizace až do 
roku 2026 bude platba zajišťována podle stávajícího § 9 zákona o příspěvku (organizace pověřená 
ministerstvem) a jak již bylo uvedeno u nulové varianty, bude se jednat o mandatorní výdaj 
státního rozpočtu v celkové výši (6 x 1 187 076/12) + 954 433 + 733 673 + 492 626 + 241 200 + 
22 800 = 3 038 270,- Kč. 

 
3. VOKD, a. s.: 

 

Současný stav: 
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V současné době (rok 2016) má nárok na výplatu příspěvku celkem 54 fyzických 
osob zaměstnanců. Celková roční výše příspěvku činí 1 221 600,- Kč, což 
představuje průměrnou měsíční výši příspěvku cca 1 885 Kč/měsíc.   
Poslední předpokládaný rok výplaty příspěvku = rok 2031. 
Společnost se již od roku 2014 nachází v úpadku (byl prohlášen konkurs).  

 

Propočet možné finanční náročnosti: 
Předpoklady: 
Podle navrhované novely zákona o příspěvku bude příslušnému orgánu 
(ministerstvu) umožněno použít ustanovení § 10a až 10d i ve vztahu 
k organizacím, o jejichž úpadku bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti 
navrhované novely zákona a současně i před zánikem organizace, která se ocitne 
v úpadku. Na základě této skutečnosti lze charakterizovat možný budoucí vztah 
k finančním prostředkům státního rozpočtu následovně: 
Předpokládá se, že ministerstvo určí jako organizaci, na niž přejdou práva a 
povinnosti organizace v úpadku, státní podnik DIAMO, a to podle územního 
principu. Celková výše vyplacených příspěvků ze strany tohoto subjektu bude 
záviset na termínu nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku – předpoklad 
(návrh) 1. 1. 2017 a lze ji kvantifikovat takto (zjednodušující předpoklad – 
souhrnná měsíční výše platby příspěvku je v průběhu roku neměnná): 
Vyhlášení úpadku = květen 2014 
Nabytí účinnosti návrhu zákona o příspěvku = 1. leden 2017 

 

Způsob a výše platby příspěvku: 
Po 1. lednu 2017 státním podnikem DIAMO, a to: 
• varianta I. = do dne zániku organizace = 30. 6. 2019 

Platba příspěvku ze strany DIAMO, s. p. v období leden 2017 až červen 2019 = 
1 198 980 + 1 176 356 + (6 x 1 153 734/12) = 2 952 203 Kč = náklad státního 
rozpočtu. 
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky 
v insolvenčním řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou: 2 952 203 x 0,05 = 147 610,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace 
zákona o příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by 
dosáhl výše 2 952 203 – 147 610 = 2 804 593,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou: 2 952 203 x 0,40 = 1 180 881,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace 
zákona o příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by 
dosáhl výše 2 952 203 – 1 180 881 = 1 771 322,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami 
v návaznosti na to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane 
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pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za podstatou, činí: 2 804 
593 – 1 771 322 = 1 033 271,- Kč. 
Pozn.: 
V období od července 2019 až do roku 2031 bude platba zajišťována podle stávajícího 
§ 9 zákona o příspěvku (organizace pověřená ministerstvem) a jak již bylo uvedeno u 
nulové varianty, bude se jednat o mandatorní výdaj státního rozpočtu v celkové výši 
(6 x 1 153 734/12) + 1 039 123 + 901 890 + 788 779 + 585 679 + 402 279 + 334 409 
+291 159 +268 559 + 225 309 + 202 609 + 179 809 + 43 244 = 5 839 715,- Kč.   

• varianta II. = do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o: 
 tom, že organizace uvedená v § 6 odst. 1 stávajícího zákona není v úpadku, 

nebo  
 zrušení konkurzu, nebo  
 skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu (neboť po tomto 

dni přejdou práva a povinnosti dle zákona z plátce zpět na tuto organizaci - 
viz § 10d odst. 1 věta první návrhu zákona o příspěvku)  

= prosinec 2017.   
Platba příspěvku ze strany DIAMO, s. p. v období leden 2017 až prosinec 2017 
= 1 198 980 = náklad státního rozpočtu.  
Předpokládaný (odhadovaný) výnos po uplatnění pohledávky 
v insolvenčním řízení může dosáhnout výše: 
o pokud se nebude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou: 1 198 980 x 0,05 = 59 949,- Kč. 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace 
zákona o příspěvku a z nepřijetí novelizace insolvenčního zákona by 
dosáhl výše 1 198 980 – 59 949 = 1 139 031,- Kč. 

o pokud se bude jednat o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou: 1 198 980 x 0,40 = 479 592,- Kč; 
Celkový náklad státního rozpočtu vyplývající z přijetí novelizace 
zákona o příspěvku a z přijetí novelizace insolvenčního zákona by 
dosáhl výše 1 198 980 – 479 592 = 719 388,- Kč. 

Rozdíl výše nákladů státního rozpočtu mezi oběma variantami 
v návaznosti na to, zda se pohledávka státu stane, nebo nestane 
pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za podstatou, činí: 1 139 
031 – 479 592 = 659 439,- Kč. 
Pozn.: 
V období od ledna 2018 až do doby zániku organizace (30. 6. 2019) platba podle 
stávajícího znění zákona o příspěvku (platba z prostředků VOKD, a. s.) a po zániku 
organizace až do roku 2031 bude platba zajišťována podle stávajícího § 9 zákona o 
příspěvku (organizace pověřená ministerstvem) a jak již bylo uvedeno u nulové 
varianty, bude se jednat o mandatorní výdaj státního rozpočtu v celkové výši 
(6 x 1 153 734/12) + 1 039 123 + 901 890 + 788 779 + 585 679 + 402 279 + 334 409 
+291 159 +268 559 + 225 309 + 202 609 + 179 809 + 43 244 = 5 839 715,- Kč. 
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Souhrnnou výši nákladů vyplývající z přijetí navrhovaných novel obou zákonů 
v období, které tyto novely řeší = od nabytí účinnosti zákona (předpoklad 1. 1. 
2017) do: 
a) Varianta I. = termínu zániku jednotlivých těžebních společností (předpoklad: 

OKD, a. s. - 31. 12. 2026, Důl Kohinoor a. s. - 30. 6. 2021 a VOKD, a. s. 
v konkursu - 30. 6. 2019): 

aa) při přijetí novelizace zákona o příspěvku a nepřijetí novelizace insolvenčního 
zákona:  
OKD, a. s.   = 285 360 240,- Kč 
Důl Kohinoor a. s.  =     4 201 342,- Kč 
VOKD, a. s.   =     2 804 593,- Kč 
CELKEM  = 292 366 175,- Kč 

 

ab) při přijetí novelizace zákona o příspěvku a přijetí novelizace insolvenčního 
zákona): 
OKD, a. s.   = 180 227 520,- Kč 
Důl Kohinoor a. s.  =     2 653 479,- Kč 
VOKD, a. s.   =     1 771 322,- Kč 
CELKEM  = 184 652 321,- Kč 

 

ROZDÍL = 292 366 175 – 184 652 321 = 107 713 854,- Kč 
 

b) Varianta II. = do doby nabytí právní moci rozhodnutí soudu o: 
 tom, že organizace uvedená v § 6 odst. 1 stávajícího zákona není v úpadku, 

nebo  
 zrušení konkurzu, nebo  
 skončení reorganizace po splnění reorganizačního plánu 
(předpoklad: OKD, a. s. - 28. 2. 2019, Důl Kohinoor a. s. - 31. 12. 2019 a VOKD, 
a. s. v konkursu - 31. 12. 2017): 

aa) při přijetí novelizace zákona o příspěvku a nepřijetí novelizace insolvenčního 
zákona:  
OKD, a. s.   = 75 941 860,- Kč 
Důl Kohinoor a. s.  =   2 371 591,- Kč 
VOKD, a. s.   =   1 139 031,- Kč 
CELKEM  = 79 452 482,- Kč 

 

ab) při přijetí novelizace zákona o příspěvku a přijetí novelizace insolvenčního 
zákona): 
OKD, a. s.   = 47 963 280,- Kč 
Důl Kohinoor a. s.  =   1 497 847,- Kč 
VOKD, a. s.   =      719 388,- Kč 
CELKEM  = 50 180 515,- Kč 

 

ROZDÍL = 79 452 482 – 50 180 515 = 29 271 967,- Kč 
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2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Návrhem zákona o příspěvku nedochází k rozšíření postihu za neplnění stanovených 
povinností. I v případě, že místo organizace, která je doposud povinna vyplácet 
příspěvek, a v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o jejím úpadku, bude vyplácet 
příspěvek jiný subjekt – pověřený státní podnik, bude tento subjekt plnit vůči 
oprávněným osobám stejné povinnosti, jako tato organizace. Oprávněná osoba bude 
v postavení žadatele o příspěvek, který může, ale také nemusí využít svého 
oprávnění a v případě nesouhlasu s posouzením žádosti, případně jiných skutečností 
týkajících se přiznání, změny, zániku či výplaty příspěvku bude rozhodovat jako 
dosud soud.  
 
 
 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Celkové náklady v zásadě představují rozdíl mezi celkovou výší vyplacených 
příspěvků ze strany státu oprávněným osobám a výší finančních prostředků získaných 
uplatněním pohledávek za tyto finanční prostředky v rámci insolvenčního řízení. 
Přínosy budou spočívat zejména v zachování stávající životní úrovně rodin 
oprávněných osob (příjemců příspěvku). 
Jednoznačné vymezení nákladů je obtížné zejména proto, že nejsou známé základní 
termíny podmiňující jednotlivé výpočty. Těmi je termín účinnosti návrhu zákona, 
termíny zániku jednotlivých těžebních společností, termíny zrušení insolvenčního 
řízení soudem a míra výnosnosti pohledávek uplatněných v rámci insolvenčního 
řízení. Z tohoto důvodu jsou všechny již uvedené propočty pouze hypotetické. 
Obdobné závěry je nutné přijmout i ve vztahu k požadavku vzneseného v rámci 
meziresortního připomínkového řízení, aby vyčísleny (pod)varianty ohledně 
případného upřednostnění pohledávek státu. Ty lze (viz propočty) v zásadě a 
teoreticky vztáhnout pouze k výnosnosti uplatněných pohledávek státu vyplývajících 
z převzetí povinnosti výplaty příspěvku, nikoliv však k výnosnosti pohledávek 
dalších věřitelů úpadce (budou či nebudou pohledávky jednotlivých věřitelů 
insolvenčním správcem zpochybněny a v jaké míře, jak dopadnou případná soudní 
řízení, atd.). 
Z hlediska nákladů spojených s činností státních podniků DIAMO a PKÚ jako 
zprostředkovatelů vyplácení příspěvku nelze očekávat výrazný růst nákladů, protože 
u nich již dnes existují tzv. sociální centra, která zajišťují obdobné činnosti a 
současně mají dostatečný personální potenciál k převzetí příslušných činností. 
K problematice nákladovosti při individuálním a hromadném uplatňování pohledávek 
je nutné podotknout, že navrhovaný systém pro konkrétní poživatele příspěvku jeho 
pobírání nejen zjednoduší a stabilizuje, ale především zabrání nezbytnosti 
uplatňování individuálních pohledávek u insolvenčního správce prakticky s téměř 
nulovou výtěžností. 
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Kvantifikace sociálních dopadů souvisejících s vyplácením či nevyplácením 
příspěvku představuje naprosto individuální záležitost a souvisí se životní úrovní 
rodin jednotlivých poživatelů příspěvku. Přesto lze konstatovat alespoň jednu zásadu. 
Zachování vyplácení příspěvku i po dobu insolvenčního řízení se projeví v nesnížení 
životní úrovně příjemců a jejich rodin, jak by se stalo při zastavení výplaty příspěvku. 
 

3.2 Náklady 
Nulová varianta: 
Celkové dopady na státní rozpočet = 0 Kč 
Celkové náklady poskytujících státních podniků = 0 Kč 
Náklady stávajících poživatelů příspěvku = x Kč – je závislé na individuálním 
rozhodnutí poživatele ohledně vymáhání pohledávky vzniklé ze zákona 

 

 

 

Varianta přijetí návrhu zákona o příspěvku 

Celkové dopady na státní rozpočet 
=  Náklady nelze přesně vyčíslit, neboť rozhodujícími faktory pro jednotlivé 

propočty (viz již uvedená hypotetická kvantifikace u 3 společností uvedená 
v bodu 2.) je doba rozhodnutí o úpadku, termín nabytí účinnosti návrhu zákona o 
příspěvku, ukončení insolvenčního řízení, termín zániku stávajícího poskytovatele 
příspěvku a skutečná míra výtěžnosti pohledávek vzniklých „převzetím“ výplaty 
příspěvku v rámci insolvenčního řízení. 
Na základě hypotetických výpočtů je však možné konstatovat, že pokud dojde ke 
schválení novely zákona o příspěvku, je nezbytné, aby ji doprovázela i novela 
insolvenčního zákona. Tato skutečnost je zřejmá z pouhého srovnání propočtené 
výše nákladů při současných novelách obou zákonů, resp. při novele pouze 
zákona o příspěvku za naprosto stejných předpokladů (jak při zániku společností, 
tak při zrušení insolvenčního řízení soudem) podle již uvedených propočtů: 
Předpoklady - platnost novel zákona = 1. 1. 2017 

- termín zániku jednotlivých těžebních společností (OKD, a. s. - 
31. 12. 2026, Důl Kohinoor a. s. - 30. 6. 2021 a VOKD, a. s. 
v konkursu - 30. 6. 2019): 

- doba nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení insolvenčního 
řízení (OKD, a. s. - 28. 2. 2019, Důl Kohinoor a. s. - 31. 12. 2019 a 
VOKD, a. s. v konkursu - 31. 12. 2017) 

Subvarianta I. = při zániku společností 
písm. ab) – celkové náklady 184 652 321,- Kč = novela obou zákonů 
písm. aa) – celkové náklady 292 366 175,- Kč = novela pouze zákona o příspěvku 
ROZDÍL = 292 366 175 – 184 652 321 = 107 713 854,- Kč 
 

Subvarianta II. = při zrušení insolvenčních řízení 
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písm. ab) – celkové náklady 50 180 515,- Kč = novela obou zákonů 
písm. aa) – celkové náklady 79 452 482,- Kč = novela pouze zákona o příspěvku 
ROZDÍL = 79 452 482 – 50 180 515 = 29 271 967,- Kč 

Celkové náklady poskytujících státních podniků = 0 Kč 
Náklady stávajících poživatelů příspěvku = 0 Kč 
 

Z hlediska v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatněného námětu na 
zjištění nejpříznivější a nejméně příznivé varianty pro státní rozpočet je nutné uvést: 
a) nejvýhodnější variantou pro státní rozpočet je varianta nulová, 
b) v pořadí druhou nejvýhodnější variantu představuje varianta přijetí obou 

navrhovaných novel zákonů,  
c) nejméně výhodnou variantu pak představuje varianta přijetí pouze novely zákona 

o příspěvku a současné zamítnutí novely insolvenčního zákona. 
 
 
 
 

3.3 Přínosy 
- zmírnění důsledků souvisejících s ekonomickou situací subjektu vyplácejícího 

příspěvek, a to zejména z hlediska ekonomické situace fyzických osob (poživatelů 
příspěvku) a jejich rodin, 

- hromadné řešení vzniklých pohledávek oproti individuálnímu, 
- řešení prostřednictvím sociálních center státních podniků, 
- podpora existence sociálního smíru. 

 
3.4 Vyhodnocení variant 

 
Jak již bylo uvedeno v bodu 3.2 v něm pod písm. a) uvedená varianta je sice pro 
státní rozpočet nejvýhodnější. Neřeší však poskytování příspěvku oprávněným 
osobám, na nějž mají právní nárok, v období vyhlášení úpadku na poskytující subjekt. 
Z tohoto hlediska je proto k realizaci navrhována varianta uvedená v bodu 3.2 pod 
písm. d). Přestože tato varianta představuje variantu náročnější na prostředky státního 
rozpočtu, je doporučována k realizaci z několika základních důvodů: 
-  její realizací budou sníženy negativní dopady související s pozastavením výplaty 

příspěvku v důsledku vyhlášení úpadku na poskytující subjekt, 
- dojde k odstranění negativního působení vyhlášení úpadku na poskytující subjekt 

i u subjektů svojí činností přímo navázaných na příjmy poživatelů příspěvku, 
- dojde k omezení rizika vzniku problémů v sociální oblasti a zvýší se 

pravděpodobnost zachování sociálního smíru. 
 

4.  Návrh řešení 
4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. = varianta přijetí zákona o příspěvku – subvarianta  
2. = nulová varianta 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

a) Orgán veřejné správy odpovědný za implementaci – ministerstvo a Ministerstvo 
spravedlnosti 

b) Činnosti, které budou nuceny zainteresované subjekty provádět: 
- Oprávněné osoby: 
• Nový nárok na příspěvek oprávněná osoba uplatní v případě rozhodnutí o 

úpadku stávajícího poskytovatele u plátce = státního podniku příslušného podle 
územního principu existence organizace v úpadku. 

• Pokud oprávněná osoba nesouhlasí s obsahem písemného rozhodnutí plátce, 
může uplatnit své námitky soudně. 

- Pověřené státní podniky DIAMO a PKÚ budou: 
• Posuzovat nové žádosti oprávněných osob z hlediska jejich obsahu.  
• Sdělovat oprávněné osobě, zda má či nemá na výplatu příspěvku nárok, příp. 

v jaké výši a po jakou dobu. 
• Vyplácet příspěvek oprávněným osobám ve stanovené výši. 
• Uplatňovat na základě veřejnoprávní smlouvy náklady spojené s výplatou 

příspěvku u organizace v úpadku. 
• V souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou evidovat stav a pohyb 

prostředků, vedených na zvláštním vázaném účtu a na samostatném 
podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazovat 
ministerstvo správnost vyplacených částek z tohoto účtu způsobem, který 
ministerstvo stanoví. 

• Zajišťovat informovanost oprávněných osob o úpadku organizace, přechodu 
povinností k výplatě příspěvku a o změně osoby, u níž je nutné uplatnit nárok na 
přiznání příspěvku především prostřednictvím internetu a celostátního a 
místního tisku 

- Ministerstvo 
• V souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami bude posuzovat 

požadovanou výši finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na 
výplatu příspěvku a následně je zasílat na zvláštní vázaný účet poskytující 
organizace u banky, příp. bude náklady spojené s výplatou příspěvku uplatňovat 
u organizace v úpadku. 

• Bude kontrolovat způsob posuzování žádostí oprávněných osob a realizaci 
výplat u plátců. 

- Organizace v úpadku, resp. jejich insolvenční správci budou 
• Plnit povinnost uvedené v návrhu zákona o příspěvku. 
• Zajišťovat informovanost oprávněných osob o úpadku organizace, přechodu 

povinností k výplatě příspěvku a o změně osoby, u níž je nutné uplatnit nárok na 
přiznání příspěvku především prostřednictvím internetu a celostátního a 
místního tisku. 

c) Výčet orgánů veřejné správy, které budou hrát úlohu při implementaci a vynucování 
regulace: 
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- Ministerstvo 
- Ministerstvo financí  
- Ministerstvo spravedlnosti 

d) Identifikace nezbytných informací pro administrativní řešení: 
- získávání informací: přímo od oprávněné osoby x insolvenčních správců, 
- předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků a předkládání statistických 

údajů od pověřených státních podniků DIAMO a PKÚ. 
e) Posouzení možného využití informačních a komunikačních technologií pro získání 

a nakládání s informacemi: 
ANO, ale pouze ve vztahu k insolvenčním správcům, resp. pověřeným státním 
podnikům DIAMO a PKÚ. 

f) Určení způsobu poradenství ze strany státu: 
Vůči oprávněným osobám prostřednictvím internetových stránek ministerstva a 
pověřených státních podniků DIAMO a PKÚ, resp. prostřednictvím specializovaných 
útvarů pověřených státních podniků DIAMO a PKÚ, které budou za posuzování nároku 
na příspěvek a jeho vyplácení odpovídat. 
 

g) Identifikace rizik spojených s implementací: 
- Organizace v úpadku nebudou spolupracovat. 

h) Návrh harmonogramu implementace, včetně zajištění finančních prostředků: 
- mezirezortní připomínkové řízení = červen 2016, 
- vypořádání připomínek = červen – červenec 2016, 
- projednání v Legislativní radě vlády = srpen - září 2016, 
- projednání návrhu zákona ve vládě = září 2016, 
- předložení návrhu Poslanecké sněmovně Parlamentu = září 2016, 
- projednání návrhu v Poslanecké sněmovně Parlamentu = říjen 2016, 
- projednání návrhu v Senátu Poslanecké sněmovny Parlamentu = listopad 2016, 
- podpis Prezidenta republiky = prosinec 2016, 
- účinnost = 1. leden 2017. 

5.1 Vynucování 
a) Popis mechanismů pro zajištění dodržování právního předpisu ze strany 

regulovaných subjektů: 
- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany plátců = státních podniků 

DIAMO a PKÚ, 
- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany pověřených státních 

podniků DIAMO a PKÚ v průběhu vyplácení příspěvku (prostřednictvím 
oprávněných osob). 

b) Popis nástrojů pro odhalování porušení pravidel: 
- ověřování údajů uvedených v žádosti u bývalého zaměstnavatele 

(zaměstnavatelů), 
- v průběhu vyplácení příspěvku prostřednictvím organizací v úpadku. 

c) Popis sankcí za porušení pravidel: 
- odnětí příspěvku, 
- vymáhání neoprávněně vyplacených příspěvků právními prostředky. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Při pravidelných ročních následných veřejnosprávních kontrolách plátců = státních 
podniků DIAMO a PKÚ k dané problematice bude současně zjišťováno: 
a) oprávněnost existence návrhu zákona o příspěvku z kvantitativního a kvalitativního 

hlediska, 
b) využitelnost návrhu zákona o příspěvku ze strany oprávněných osob, 
c) ve spolupráci s MPSV  vyhodnocování ekonomických dopadů návrhu zákona o 

příspěvku na sociální problémy daného regionu, 
d) posouzení existence nepředpokládaných dopadů návrhu zákona o příspěvku resp. jejich 

intenzity. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
a) Využití průzkumů: 

Při zpracování návrhu zákona o příspěvku byly využity dostupné materiály jednotlivých 
poskytovatelů příspěvku = obchodních společností a interní materiály ministerstva. 
 

b) Metody odhadu: 
Při kvantifikaci ekonomických dopadů nařízení vlády byly vzaty do úvahy možné 
termíny rozhodující o vzniku jednotlivých situací, které vyplynuly z podkladových 
materiálů jednotlivých poskytovatelů příspěvku. 

c) Spolupráce s odborníky: 
Materiál byl zpracován pracovníky ministerstva. 

d) Konzultace s dotčenými subjekty: 
Kromě spolupráce s příslušnými poskytovateli příspěvku, na základě jejichž údajů (i 
když omezených) byly jednotlivé varianty zpracovány, rovněž spolupráce o 
odborovými orgány. 

 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 

a) Ing. Milan Adámek 
odbor hornictví MPO ČR 
tel.: 224 854 138, e-mail: adamek@mpo.cz 

b) Ing. Petr Šmůla 
odbor hornictví MPO ČR 
tel: 224 852 258, e-mail: smula@mpo.cz 
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