
 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací 
a útlumem činnosti obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

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

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. červen 2016 

      

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

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

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

2. Cíl návrhu zákona  

 Přijetím navrhovaného nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení sociálních důsledků 
spojených s uvolňováním zaměstnanců stanovených těžebních společností (a jejich rodinných příslušníků) 
v případech, kdy existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v příslušných regionech - částech 
Ústeckého a Moravskoslezského kraje 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh je zpracován v následujících 3 variantách: 

a) nulová varianta = návrh nebude schválen 

b) „omezená“ varianta podle přílohy č. 2 návrhu nařízení vlády = varianta podle přílohy č. 2 návrhu 
nařízení vlády, ale bez zvýhodnění v délce poskytování příspěvku pro skupinu zaměstnanců splňujících 
stanovené podmínky (podzemí = 50 let věku + 25 odpracovaných let v podzemí + odpracovaných 3 300 
směn, resp. povrch = 55 let věku + 25 odpracovaných let) 

c) varianta podle přílohy č. 2 návrhu nařízení vlády = varianta vč. zvýhodnění v délce poskytování 
příspěvku pro skupinu zaměstnanců splňujících stanovené podmínky (podzemí = 50 let věku + 25 
odpracovaných let v podzemí + odpracovaných 3 300 směn, resp. povrch = 55 let věku + 25 
odpracovaných let) 

Dopady na státní rozpočet: 

a) nulová varianta = náklady státního rozpočtu související s propouštěnými zaměstnanci = 995,4 mil. Kč 

b) "omezená" varianta = náklady státního rozpočtu související s propouštěnými zaměstnanci + náklady na 
výplatu příspěvku = 995,4 + 1 018 = 2 013,4 mil. Kč 

c) varianta podle přílohy č. 2 návrhu nařízení = náklady státního rozpočtu související s propouštěnými 
zaměstnanci + náklady na výplatu příspěvku = 995,4 + 1 334,1 = 2 329,5 mil. Kč 

Doporučena je varinta uvedená pod písm. c), neboť za rozhodující není považován pohled finanční nýbrž 
sociální.  
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3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

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

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

3.5 Sociální dopady: Ano  

Přijetím navrhovaného nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení sociálních důsledků 
spojených s uvolňováním zaměstnanců určených těžebních společností (a jejich rodinných příslušníků) v 
případech, kdy existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v příslušných regionech (část Ústeckého a 
Moravskoslezského kraje). Nařízení vlády stanoví konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku 
zaměstnancům taxativně vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům 
skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Návrh přitom předpokládá, že 
příspěvek bude vyplácen po omezenou dobu (36 měsíců, resp. u nejrizikovější skupiny zaměstnanců 60 
měsíců) s tím, že jeho výše bude diferencovaná podle převažujícího charakteru (typu) zaměstnaneckého 
poměru uzavřeného na dobu neurčitou (podzemí x povrch = 8 000,- Kč/měsíc x 7 000,- Kč/měsíc).  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

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

Z hlediska vztahu k rovnosti mužů a žen lze konstatovat, že se uvolňování zaměstnanců bude týkat zejména 
mužů zaměstnaných v hornických kategoriích. Ženy uvolňované z pracovního poměru však budou podléhat 
stejnému principu pro výplatu příspěvku. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Teoreticky přiznáním příspěvku fyzické osobě, která nebude splňovat stanovené podmínky - bude řešeno 
v rámci kontrolní činnosti MPO u poskytujících organizací = kontrola oprávněnosti přiznání příspěvku. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA8BFRL6V)



 

 

 

3 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA8BFRL6V)




