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IV. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne ………………………. 2016 

o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem 
činnosti těžebních uhelných společností  

  

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů: 

§ 1 

  (1) Tímto nařízením se stanoví podmínky, způsob, výše a doba poskytování příspěvku 
k řešení sociálních důsledků restrukturalizace a útlumu hornictví (dále jen „příspěvek“) 
zaměstnancům obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí a společností, které pro 
tyto těžební společnosti provádějí hornickou činnost spočívající ve vyhledávání, průzkumu, 
otvírce, přípravě, dobývání nebo likvidaci a zajištění důlních děl a báňské záchranné službě, 
které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „těžební společnost“). 
  (2) Příspěvek poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (dále jen „ministerstvo") prostřednictvím státních podniků (dále jen „poskytující 
organizace“) uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
  (3) Nárok na příspěvek vzniká, jestliže u těžební společnosti dochází k její 
restrukturalizaci a útlumu její činnosti, který je doprovázen snižováním počtu zaměstnanců. 
Restrukturalizací se pro účely tohoto nařízení rozumí částečné uzavření provozu nebo 
ukončení části aktivit.  

(4) Těžební společnost, u níž dojde k restrukturalizaci, zašle na ministerstvo alespoň 3 
měsíce před zahájením uvolňování zaměstnanců „Plán restrukturalizace“, který bude rovněž 
obsahovat počet uvolňovaných zaměstnanců a jejich věkovou strukturu, kteří budou 
v jednotlivých letech z důvodu reorganizace uvolněni. 

§ 2 

  (1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci těžební společnosti, který je občanem České 
republiky, jehož pracovní poměr, sjednaný s těžební společností na dobu neurčitou, skončí 
v době po nabytí platnosti tohoto nařízení vlády z důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákoníku 
práce, které jsou vázány na restrukturalizaci a útlum těžební společnosti podle § 1 odst. 3 
(dále jen „oprávněná osoba"). Délka pracovního poměru podmiňující výši příspěvku je 
uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení, resp. v § 2 odst. 6. 

(2) Příspěvek nepřísluší zaměstnanci těžební společnosti, který pobírá náhradu 
za ztrátu na výdělku podle § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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(3) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že v okrese, v němž měla oprávněná 
osoba místo výkonu práce v pracovním poměru skončeném podle odstavce 1, byl 
v ukončeném kalendářním pololetí přede dnem skončení pracovního poměru průměrný podíl 
nezaměstnaných osob podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí vyšší nebo roven 
průměrnému podílu nezaměstnaných osob v České republice.   
 (4) Oprávněné osobě se poskytuje příspěvek v částce 8 000 Kč, pokud se jedná 
o osobu s převažující odpracovanou pracovní dobou v podzemí, resp. v částce 7 000 Kč 
u osoby s převažující odpracovanou pracovní dobou v povrchových profesích, a to po dobu tří 
měsíců, jestliže její pracovní poměr k těžební společnosti trval nepřetržitě méně než 5 let, 

(5) Doba poskytování příspěvku se v závislosti na nepřetržitém trvání pracovního 
poměru k těžební společnosti prodlužuje podle přílohy č. 2 nařízení, nejvýše však na 36 
měsíců. 

(6) Oprávněné osobě s převažující odpracovanou pracovní dobou v podzemí, jejíž 
pracovní poměr sjednaný s těžební společností podle § 2 odst. 1 skončí v době, kdy dosáhla 
minimálně věku 50 let, která splňuje podmínku nepřetržitého trvání pracovního poměru 
k těžební společnosti v délce minimálně 25 let a odpracovala v zaměstnání v hornictví celkem 
alespoň 3 300 směn, přísluší příspěvek ve  výši 8 000,- Kč celkem po dobu 60 měsíců.  

(7) Oprávněné osobě s převažující odpracovanou pracovní dobou v povrchových 
profesích, jejíž pracovní poměr sjednaný s těžební společností podle § 2 odst. 1 skončí v době, 
kdy dosáhla minimálně věku 55 let a která splňuje podmínku nepřetržitého trvání pracovního 
poměru k těžební společnosti v délce minimálně 25 let, přísluší příspěvek ve  výši 7 000,- Kč 
celkem po dobu 60 měsíců. 

 (8) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru k těžební společnosti se 
oprávněné osobě započítává též doba pracovního poměru k jiné těžební společnosti, než se 
kterou měla sjednán pracovní poměr skončený podle odstavce 1, pokud došlo k přechodu práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů na těžební společnost. Do doby nepřetržitého trvání 
pracovního poměru se započítává též doba trvání pracovního poměru u jiné obchodní 
společnosti zabývající se hornickou činností1, pokud bezprostředně po skončení tohoto 
pracovního poměru vznikl pracovní poměr k těžební společnosti podle tohoto nařízení. 

§ 3 

(1) Nárok na příspěvek oprávněná osoba uplatní ve lhůtě 3 měsíců od ukončení 
pracovního poměru s těžební společností, a to u poskytující organizace příslušné podle přílohy 
č. 1 tohoto nařízení. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek zaniká.  

(2) Žádost o příspěvek se podává na formuláři a způsobem, který bude zveřejněn, 
včetně vzoru formuláře, na internetových stránkách ministerstva a příslušné poskytující 
organizace. 

                                                           
1   § 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(3) Předloženou žádost oprávněné osoby posoudí poskytující organizace příslušná 
podle přílohy č. 1 tohoto nařízení k vyplácení příspěvku z hlediska jejího obsahu. Poskytující 
organizace do 15 dnů sdělí oprávněné osobě, zda má na výplatu příspěvku nárok.  

(4) V případě přiznání příspěvku v písemném oznámení příslušná poskytující 
organizace oprávněné osobě v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 2 tohoto nařízení sdělí 
měsíční částku příspěvku a počet měsíců, po které bude příspěvek vyplácen a také podmínky 
zániku nároku na příspěvek.  

(5) V případě nepřiznání příspěvku v písemném oznámení příslušná poskytující 
organizace uvede důvody nepřiznání příspěvku.  

(6) Má-li oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního příspěvku horníkům podle 
zvláštního právního předpisu2, poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem 
stanoveným podle odstavce 3 a zvláštním příspěvkem horníkům.  
  (7) Příspěvek se vyplácí oprávněné osobě měsíčně pozadu, počínaje měsícem 
následujícím po měsíci, v němž poskytující organizace, resp. ministerstvo oprávněné osobě 
písemně oznámila souhlas s poskytnutím příspěvku.   

§ 4 

  (1) Nárok na příspěvek zaniká, jestliže 

a) oprávněná osoba ucházející se u úřadu práce o zprostředkování zaměstnání z důvodů 
uvedených v jiném právním předpise3 byla vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání, 
nebo 

b) oprávněné osobě vznikl pracovní poměr k obchodní společnosti zabývající se těžbou uhlí. 
O případech uvedených pod písm. a) příslušný úřad práce do 15 dnů informuje poskytující 
organizaci příslušnou podle přílohy č. 1 tohoto nařízení k vyplácení příspěvku; o vzniku 
nového pracovního poměru je obdobně ve stejném termínu obchodní společnost zabývající se 
těžbou uhlí povinna informovat poskytující organizaci příslušnou podle přílohy č. 1 tohoto 
nařízení k vyplácení příspěvku.  
  (2) Nárok na příspěvek zaniká od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v 
němž došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1. 

§ 5 

  (1) Příslušná poskytující organizace sestaví k pátému dni každého kalendářního 
měsíce přehled nároků oprávněných osob podle tohoto nařízení za předchozí a následující 
kalendářní měsíc a postoupí je ministerstvu. 
  (2) Na základě přehledu o nárocích oprávněných osob podle odstavce 1 ministerstvo 
do 15 dnů posoudí požadovanou výši finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na 
výplatu příspěvku a zašle je na zvláštní vázaný účet poskytující organizace u banky. Příslušná 

                                                           
2    Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů. 
3    § 30 odst. 1 písm. b) až d) a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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poskytující organizace vyplatí podle § 3 odst. 9 z tohoto vázaného účtu příspěvek oprávněné 
osobě. 
  (3) Poskytující organizace eviduje stav a pohyb prostředků, vedených na zvláštním 
vázaném účtu podle odstavce 2, ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu 
a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazuje ministerstvu správnost vyplacených 
částek z tohoto účtu způsobem, který toto ministerstvo stanoví. 

(4) Kontrolu realizace tohoto nařízení vlády provádí ministerstvo podle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
  (5) V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu 
určených na výplatu příspěvku se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího 
porušení rozpočtové kázně4. 

§ 6 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se: 

1. Nařízení vlády č. 287 ze dne 9. července 2001 o příspěvku souvisejícím 
s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví. 

2. Nařízení vlády č. 397/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., 
o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví.  

§ 7 

Účinnost 

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2016. 

 

Předseda vlády 

Ministr průmyslu a obchodu 

  

                                                           
4   § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1  

 

Seznam těžebních společností a příslušnost státních podniků k výplatě příspěvku 

 

Těžební společnost     Příslušnost poskytující organizace  
(státního podniku) 

1. OKD, a.s.      DIAMO, státní podnik 
2. Slezská důlní díla a.s.    DIAMO, státní podnik 
3. OKD, HBZS, a.s.     DIAMO, státní podnik 
4. Severní energetická a.s.    Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
5. Důl Kohinoor a.s.     Palivový kombinát Ústí, státní podnik 
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Příloha č. 2 

Výše příspěvku a doba jeho poskytování dle trvání pracovního poměru a převažujícího typu 
odpracované pracovní doby v těžební organizaci 

 

Délka pracovního 
poměru u těžební 
organizace (roky) 

Převažující typ 
odpracované 

pracovní doby 

Výše příspěvku 
(Kč/měsíc) 

Doba poskytování 
příspěvku (měsíc) 

Do 5 let Podzemí 8 000,- 3 

Povrch 7 000,- 3 

5 let Podzemí 8 000,- 6 

Povrch 7 000,- 6 

6 let Podzemí 8 000,- 9 

Povrch 7 000,- 9 

7 let Podzemí 8 000,- 12 

Povrch 7 000,- 12 

8 let Podzemí 8 000,- 
 

12 
3 

Povrch 7 000,- 
 

12 
3 

9 let Podzemí 8 000,- 
 

12 
6 

Povrch 7 000,- 
 

12 
6 

10 let Podzemí 8 000,- 
 

12 
9 

Povrch 7 000,- 
 

12 
9 

11 let Podzemí 8 000,- 
 

12 
12 

Povrch 7 000,- 
 

12 
12 

12 let  Podzemí 8 000,- 
 

12 
12 
3 
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Povrch 7 000,- 
 

12 
12 
3 

13 let Podzemí 8 000,- 
 

12 
12 
6 

Povrch 7 000,- 
 

12 
12 
6 

14 let Podzemí 8 000,- 
1.  

12 
12 
9 

Povrch 7 000,- 
 

12 
12 
9 

15 až 24 let  Podzemí 8 000,- 
 

12 
12 
12 

Povrch 7 000,- 12 
12 
12 

255 let a více                                        
Podzemí 

8 000,- 12 
12 
12 
12 
12 

25 let6 a více                                        Povrch 7 000,- 12 
12 
12 
12 
12 

 

                                                           
5 Za současného splnění podmínky dosažení věku minimálně 50 let a odpracování celkem alespoň 3 300 směn 
v zaměstnání v hornictví. Při nesplnění podmínek platí výše a doba poskytování příspěvku pro kategorii 
zaměstnanců, kteří odpracovali 15 až 24 let. 
 
6 Za současného splnění podmínky dosažení věku 55 let. Při nesplnění podmínky platí výše a doba poskytování 
příspěvku pro kategorii zaměstnanců, kteří odpracovali15 až 24 let. 
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