
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 
souvisejících s restrukturalizací a útlumem (dále jen „příspěvek“) činnosti 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 (dále jen „těžební 
společnost“) je stanovit pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům taxativně 
vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí 
v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Účelem tohoto příspěvku je 
zmírnění nežádoucích sociálních dopadů. Toto nařízení by přitom mělo představovat jedno 
z možných doplňujících opatření v celém jejich komplexu, na jejichž základě by mohlo, 
v souvislosti s restrukturalizací uhelného hornictví, dojít k rozložení působení negativních 
důsledků spojených s útlumem těžby v čase, a to nejen vůči konkrétním fyzickým osobám, ale 
v důsledku multiplikačních efektů i v daném regionu (např. snížení koupěschopnosti 
obyvatelstva). 

Nařízení vlády je v souladu s čl. 78 Ústavy České republiky vydáváno k provedení zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis ve svém ustanovení 
§ 7 odst. 1 písmeno b) umožňuje jako výdaj ze státního rozpočtu hradit blíže nespecifikované 
„ostatní sociální dávky“. Ve své podstatě se jedná o příspěvek, jenž vychází ze stejného 
principu, který byl v minulosti použit v souvislosti s restrukturalizací a útlumem 
hnědouhelného hornictví při přípravě nařízení vlády č. 287/2001 Sb. Ten byl na základě 
tohoto nařízení vlády vyplácen zaměstnancům v něm vymezených obchodních společností 
postižených útlumem činnosti. Obdobný princip (provedení zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o 
pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 
/rozpočtová pravidla republiky/) byl přitom využit již při přípravě nařízení vlády č. 310/2000 
Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu. To kromě 
jiného stanovilo podmínky a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků 
restrukturalizace zaměstnancům hutních společností, které byly specifikovány v příloze k 
tomuto nařízení vlády.  

Současně je vhodné zdůraznit, že problematika poskytování „zvláštní sociální dávky“ 
horníkům ke zmírnění sociálních důsledků v návaznosti na změnu zaměstnání je sice 
obsažena v zákonu č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších 
předpisů, ale použití tohoto zákona by v tomto případě nebylo vhodné. Důvody spočívají 
zejména v tom, že se tento zákon obecně vztahuje (za splnění stanovených podmínek) na 
zaměstnance všech hornických organizací, přičemž je tento příspěvek vyplácen z finančních 
prostředků zaměstnavatele. Předkládané nařízení vlády se však vztahuje pouze na uvolňované 
(propouštěné) zaměstnance těžebních společností, které jsou vymezeny v jeho příloze č. 1 
s tím, že dávky budou hrazeny ze státního rozpočtu. 
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V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je vhodné uvést i způsoby řešení sociálních důsledků 
uzavírání dolů v některých jiných státech EU, které prošly obdobným procesem, který je 
očekáván v ČR: 
 
Francie: 
– v roce 1946 založena státní organizace sdružující téměř všechny produkční kapacity, 
– v roce 1994 stoupající náklady a růst konkurence vedl k rozhodnutí o útlumu těžby a 

k dohodě s odborovými organizacemi na plánu postupného ukončení produkce do roku 
2004; v té době bylo ve státní organizaci zaměstnáno cca 16 tis. horníků a techniků, 

– v roce 2008 byla již uvedená státní organizace zrušena a stát převzal její dluh ve výši 3 
mld. euro, 

– v letech 1990 až 2007 stát dotoval snižující se těžbu ve výši 20 mld. euro (8 mld. 
kapitálové dotace a 12 mld. subvence), 

– přebytečným zaměstnancům byl v průběhu útlumu nabídnut třífázový systém odchodu do 
důchodu, jenž obsahoval: 
• předčasné osvobození od činnosti (zavedeno v roce 2003) = pracovníci do 45 let věku 

zůstávali zaměstnanci státní organizace a pobírali 90 % platu (motivace k odchodu 
z firmy). Po dosažení věku 45 let byli automaticky převedeni do 2. fáze – viz dále; 

• ukončení profesní dráhy v hornických profesích = program se vztahoval na zaměstnance 
státní organizace nad 45 let s 25 odpracovanými roky a znamenal poskytování 80 % 
tarifní mzdy s tím, že byl automaticky ukončen přechodem do režimu předčasného 
důchodu; 

• předčasný důchod = pro zaměstnance po 30 odpracovaných letech ve věku minimálně 
50 let s tím, že mu bylo poskytnuto jednorázové odstupné. Zaměstnavatel současně 
pokračoval v úhradě sociálních odvodů státu za bývalé zaměstnance až do doby jejich 
odchodu do starobního důchodu; 

• celý třífázový systém stál daňové poplatníky cca 3,9 mld. euro (z toho 2,8 mld. euro 
státní organizace do své likvidace a 1,1 mld. euro po její likvidaci za tím účelem 
založená Národní garanční agentura práv horníků; 

horní zákon z roku 1946 garantuje celoživotní bezplatné ubytování a vytápění obytných 
prostor. Náklady s tím spojené mají celkem (až do úmrtí všech poživatelů dávky) činit cca 6,9 
mld. euro. 

Spolková republika Německo: 
Rámcové podmínky ukončení těžby černého uhlí lze charakterizovat následovně: 

– v roce 2007 byla dosažena dohoda mezi spolkovou vládou, vládami Severního-Porýní 
Vestfálska, Sárska a akcionáři Ruhr AG (k 31. 12. 2013 se jednalo cca 14 500 
zaměstnanců, z toho 5 600 horníků a 800 učňů) o ukončení subvencí důlní těžby černého 
uhlí k roku 2018 – viz zákon o financování ukončení těžby černého uhlí; 

– subvence ze strany spolku a Severního-Porýní Vestfálska mají dosáhnout za roky 2009 až 
2018 výše 17,8 mld. euro; 

– v červenci 2007 byly převedeny podíly společností E.ON, RWE, Thyssen Krupp a Arcelor 
do nadace Ruhr AG, která tuto společnost ovládá ze 100 %; 

– již uvedený zákon umožňuje: 
• horníkům nad 50 let a povrchovým pracovníkům nad 57 let v případě ztráty zaměstnání 

v důsledku útlumu těžby, ale pouze po dobu maximálně 5 let (odchod do starobního 
důchodu pro horníky v 55 letech), dorovnání platu; 

• svaz odborů zřídil pro členy a postižené bývalé zaměstnance černouhelných dolů, kteří 
jsou v předčasném důchodu, zvláštní podpůrný spolek, který nabízí příspěvek ve výši 
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100 až 150 euro v případě nouze pro nutné lékařské výdaje, a to pro horníky mezi 50 až 
55 roky.  

 
 
 
Velká Británie: 
– má dlouholeté zkušenosti s ukončováním těžby v hlubinných i povrchových dolech; 
– privatizace dolů zde byla dokončena v roce 1994 a předtím i potom probíhal útlum těžby 

na mnoha místech, kde provoz nepřinášel zisk; 
– v roce 2015 byly zavřeny poslední tři hlubinné doly – finanční pomoc ve výši 37 mil. 

GBP ze strany britské vlády, tak umožnila postupný útlum a lepší přípravu propuštěných 
pracovníků na novou situaci; 

– těžební společnost měla smluvní povinnost poskytnout svým zaměstnancům deputátní 
uhlí a tuto povinnost také převzal stát; 

– britská vláda bez prostředků spolufinancování z fondů EU podpořila: 
• rekvalifikační školení prostřednictvím Ministerstva práce a důchodového 

zabezpečení; 
• zájem o podnikatelskou činnost – vláda vložila 14 mil. GBP do fondu rizikového 

kapitálu Enterprise Venture, který půjčuje prostředky na komerční bázi začínajícím 
podnikatelům; 

• prostřednictvím Coalfields Regeneration Trust v regionech s utlumovanou těžbou 
financovala v období 1999 až 2015 obnovu těchto oblastí a odstranění škod z důlní 
činnosti. Prostředky vložené do trustu činily celkem 220 mil. GBP, přičemž 
posledních 1O mil. GBP bylo poskytnuto loni v březnu. 

– subjekty, které zaměstnaly propuštěné horníky do pracovního poměru, neobdržely žádnou 
státní finanční podporu. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády již s určitým předstihem reaguje na předpokládaný vývoj 
zaměstnanosti v akciových společnostech OKD, Slezská důlní díla, OKD, HBZS, Severní 
energetická a v akciové společnosti Důl Kohinoor. U těchto subjektů lze postupně očekávat 
výrazné útlumy jejich činností a na ně navazující snižování počtu zaměstnanců, a to bez 
ohledu na rozdílné důvody tohoto stavu. Ty např. u akciové společnosti OKD představuje 
především negativní vývoj cen černého uhlí na trhu, kdy jen za poslední 3 roky došlo ke 
snížení světové ceny koksovatelného uhlí o cca 60 %, z toho v roce 2015 o 19 %; u 
energetického uhlí světová cena poklesla o cca 40 %. Nepříznivý vývoj cen o dalších 10 až 15 
% se předpokládá i v roce 2016, a to zejména v důsledku výrazného snížení poptávky po této 
komoditě. Další negativní faktor působící na odbyt uhlí představuje i způsob dotování cen 
uhlí v Polské republice, který svým způsobem znemožňuje uplatnění produkce v zahraničí. 
Na druhé straně v případě Severní energetické a.s. lze důvody budoucího snížení objemu 
těžby spatřovat zejména v zafixování stávající velikosti dobývacího prostoru souvisejícího 
s neprolomením územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí. 

Vzhledem k tomu, že má být finanční příspěvek poskytován přímo uvolňovaným 
zaměstnancům (fyzickým osobám) a nikoliv těžebním společnostem (např. by se jednalo 
o situaci, kdy by dávka nahrazovala nějakou platbu, kterou by zaměstnanci jinak musel platit 
zaměstnavatel) a tudíž pro ně nevyplývá žádná výhoda, nemůže se jednat o veřejnou podporu 
ve smyslu právních předpisů EU. Lze tak konstatovat, že je návrh v souladu s předpisy EU.  
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy a nároky na státní 
rozpočet 

Z podkladů dotčených akciových společností, resp. z jejich kvalifikovaných odhadů, které 
jsou využívány při zpracování Hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“), v současné době 
vyplývá, že se dopad snižování těžby v důsledku uzavírky a restrukturalizace některých 
společností, resp. jejích částí v letech 2016 až 2018 projeví úbytkem minimálně 4 300 
pracovních míst. 

Vlastní vyplácení příspěvku je přitom diferencováno s ohledem na typ pracovních činností 
dotčených osob u těžebních organizací (práce na povrchu x práce v podzemí) a na dobu, po 
kterou byl konkrétní zaměstnanec u těžební organizace zaměstnán formou pracovní smlouvy 
na dobu neurčitou. Konkrétní výše a doba vyplácení příspěvku je uvedena v příloze č. 2 
nařízení vlády, přičemž nulovou variantu představuje stav, kdy nebude navrhované nařízení 
vlády přijato. 

Početně největší skupinu tak tvoří zaměstnanci, kteří v uhelných hornických společnostech 
odpracovali více než 15 let. Ti tvoří více než polovinu všech zaměstnanců těžebních 
společností a v případě OKD, a.s. dokonce více než 70 % všech jejích zaměstnanců. Celková 
maximální výše příspěvku, který bude jednotlivým fyzickým osobám vyplácen po dobu až 36 
měsíců a u nejrizikovější skupiny zaměstnanců (minimální věk 50 let, minimální doba 
pracovního zařazení v podzemí 25 let a odpracování 3 300 směn, resp. dosažení věku 55 let a 
minimální doba pracovního zařazení v povrchových profesích 25 let) až 60 měsíců, dosáhne 
podle typu dosavadní převažující pracovní činnosti částky až 288 tis. Kč (480 tis. Kč) u 
pracovníků v podzemí, resp. 252 tis. Kč (420 tis. Kč) u pracovníků v povrchových profesích. 
Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá uvolňování dotčených zaměstnanců v jediném 
termínu, nýbrž postupně, bude v praxi docházet k časovému rozložení výplat příspěvku 
v návaznosti na vznik nároku. Ve vztahu ke společnostem (resp. jejich částem) uvedeným 
v příloze č. 1 návrhu nařízení je tedy možné předpokládat, že doba výplaty příspěvku může 
představovat až 6 let (období let 2016 až 2023), čímž dojde k rozložení celkové výše 
příspěvku do jednotlivých let a ke snížení tlaku na státní rozpočet. 

Na rozdíl od výplaty příspěvku podle nařízení vlády č. 287/2001 Sb. se nepředpokládá, 
že požadavky budou předkládány ze strany jednotlivých těžebních společností, nýbrž každá 
fyzická osoba bude mít možnost ve stanoveném termínu předložit svoji žádost podle 
vymezené příslušnosti (viz příloha č. 1 nařízení) poskytovatelům příspěvku. Ti budou 
pověřeni posuzováním žádostí o vyplácení příspěvku. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak 
bude ústředním orgánem státní správy, který má ve své kompetenci toto nařízení vlády, a 
proto se na něj mohou obrátit neúspěšní žadatelé o přiznání příspěvku. MPO bude současně 
činnost poskytovatelů kontrolovat. 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Úvodní ustanovení vymezuje věcnou působnost nařízení vlády ke zmírnění sociálních dopadů 
souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti 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 (dále jen „těžební společnost“) vymezených v příloze 
č. 1. Podmínkou zařazení konkrétní obchodní společnosti mezi těžební společnosti uvedené 
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v příloze č. 1 je provádění těžební činnosti ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím, 
že u těžební společnosti dochází, resp. bude docházet k restrukturalizaci a útlumu její činnosti, 
který je doprovázen snižováním počtu zaměstnanců.  
Současně se stanoví, že příspěvky budou hrazeny ze státního rozpočtu – kapitoly Ministerstva 
průmyslu a obchodu prostřednictvím státních podniků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 
nařízení (státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí) – dále jen poskytující organizace. 
Tyto organizace jsou navrženy především z toho důvodu, že již dnes zajišťují výplatu tzv. 
zvláštního příspěvku horníkům. Za tímto účelem mají k dispozici vybudovaná sociální centra 
(v Ostravě a na Kladně) a tím i zkušenosti s obdobnou činností a nebude tak nutné vytvářet 
novou organizační strukturu. 

V souvislosti s definicí restrukturalizace pro potřeby nařízení vlády se stanoví příslušným 
těžebním společnostem povinnost ještě před zahájením výplaty příspěvku zaslat na 
ministerstvo „Plán restrukturalizace“, který bude obsahovat seznam zaměstnanců, kteří budou 
v jednotlivých letech z důvodu reorganizace uvolněni. 

K § 2 

Definuje se oprávněná osoba, která může uplatnit svůj nárok na výplatu příspěvku, jako 
zaměstnanec, který je občanem České republiky, jehož pracovní poměr, sjednaný s těžební 
společností na dobu neurčitou, skončí v době po nabytí účinnosti nařízení vlády z důvodů 
podle § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, které jsou vázány na restrukturalizaci a útlum těžební společnosti, vyvolanou 
snížením objemu těžby. 

Jednoznačně se vymezují fyzické osoby - zaměstnanci těžební společnosti, na něž se 
poskytování příspěvku nebude vztahovat. Jedná se o zaměstnance pobírající náhradu za ztrátu 
na výdělku podle § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle odst. 3 je, že v okrese, v němž měla oprávněná 
osoba místo výkonu práce ve skončeném pracovním poměru, 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.  

V odst. 4 se vymezuje výše příspěvku v návaznosti na převažující typ odpracované pracovní 
doby u těžební společnosti (povrch x podzemí) a základní doba, po kterou bude oprávněná 
osoba příspěvek pobírat.  

Odst. 5 vymezuje dobu poskytování příspěvku v závislosti na době nepřetržitého trvání 
pracovního poměru k těžební společnosti. Tato doba se prodlužuje podle přílohy č. 2 nařízení, 
nejvýše však na dobu 36 měsíců.  
 
Odst. 6 obsahuje specifické ustanovení pro poskytování příspěvku oprávněným osobám 
s převažující odpracovanou pracovní dobou v podzemí v návaznosti na dosažený věk, počet 
let odpracovaných v těžební společnosti a počet odpracovaných směn (dosažení minimálně 
věku 50 let, minimálně 25 let odpracovaných v těžební společnosti a odpracování minimálně 
3 300 směn)). Jedná se o kategorii zaměstnanců, která představuje nejrizikovější skupinu osob 
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hledajících nové zaměstnání. Navrhuje se proto, aby při splnění uvedených podmínek tato 
skupina zaměstnanců pobírala příspěvek po dobu 60 měsíců (tzn. 5 let).  

Odst. 7 obsahuje obdobné speciální ustanovení ve vztahu k oprávněným osobám s převažující 
odpracovanou pracovní dobou v povrchových profesích v návaznosti na dosažený věk a počet 
let odpracovaných v těžební společnosti (dosažení minimálně věku 55 let a minimálně 25 let 
odpracovaných v těžební společnosti). I v tomto případě se jedná o kategorii zaměstnanců, 
která představuje nejrizikovější skupinu osob hledajících nové zaměstnání, proto se navrhuje, 
aby při splnění uvedených podmínek tato skupina zaměstnanců pobírala příspěvek po dobu 60 
měsíců (tzn. 5 let).  

Odst. 8 specifikuje, co vše se započítává do nepřetržitého pracovního poměru. 

K § 3 

Odst. 1 vymezuje dobu, ve které může oprávněná osoba uplatnit svůj nárok na příspěvek a u 
jakého subjektu tak může učinit (příslušná poskytující organizace). Současně se stanoví, že po 
uplynutí doby, v níž může být nárok uplatněn (3 kalendářní měsíce od ukončení pracovního 
poměru s těžební společností), nárok na příspěvek zaniká. 

V odst. 2 až 5 jsou uvedeny zásady pro uplatnění nároku na příspěvek ve formě žádosti, 
kterou bude na základě stanovených pravidel posuzovat poskytující organizace povinnosti 
těchto subjektů při posuzování jednotlivých žádostí. 

V odst. 6 se dále stanoví zásada (uplatněna již v nařízení vlády č. 287/2001 Sb.), že má-li 
oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního příspěvku horníkům podle zákona 
č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje se 
příspěvek pouze ve výši rozdílu mezi obecně platnou výší příspěvku a výší zvláštního 
příspěvku horníkům.  

V odst. č. 7 jsou stanoveny zásady pro výplatu příspěvku (zpětně jednou za měsíc). 

K § 4 

Odst. 1 vymezuje důvody zániku příspěvku, které spočívají buď ve vyřazení uchazeče o 
zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce 
z důvodů uvedených v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. kdy oprávněné osobě vznikne pracovní poměr k obchodní společnosti 
zabývající se těžbou uhlí. Současně je řešena otázka získání potřebných informací ze strany 
úřadů práce a obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí s tím, že tyto společnosti 
budou v případě neplnění této povinnosti sankcionovány. 

V odst. 2 je stanoven termín, kdy v těchto případech nárok na příspěvek zaniká. 

K § 5 

V odst. 1 až 3 jsou uvedeny vztahy a úkoly při poskytování finančních prostředků ze státního 
rozpočtu prostřednictvím poskytujících organizací. Ty budou také evidovat stav a pohyb 
finančních prostředků na k tomu účelu zřízených podrozvahových účtech a každé čtvrtletí 
budou MPO prokazovat správnost vyplacených částek způsobem, který bude ze strany MPO 
stanoven. 
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V odst. 4 je stanovena povinnost MPO kontrolovat realizaci navrhovaného nařízení vlády 
za využití zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.  

K § 6 

Tímto ustanovením se ruší nařízení vlády č. 287/2001 Sb., které se týkalo příspěvku 
souvisejícího s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného průmyslu a nařízení vlády 
č. 397/2004 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s 
restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví.  

Navrhovaným nařízením vlády se poskytování příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 
souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti těžebních společností vztahuje pouze na  
předem vymezené těžební společnosti bez ohledu na to, zda se jedná o povrchovou 
či hlubinnou těžbu hnědého nebo černého uhlí. 

K § 7 

Nabytí účinnosti se navrhuje k 1. červnu 2016. 
 
K Příloze č. 1 
 
V ní jsou vymezeny těžební společnosti, res. jejich části, vůči jejichž zaměstnancům se 
navrhuje nařízení vlády uplatnit a stanoví se organizace poskytující příspěvek a jejich 
příslušnost. 
 
K Příloze č. 2 
 
V ní je vymezena výše příspěvku v návaznosti na charakter převažujících pracovních činností 
oprávněné osoby u těžební společnosti a doba jeho poskytování podle počtu odpracovaných 
let u těžební společnosti.  
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