
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických 
osob zabývajících se těžbou uhlí a uranu 

Č. j.: MPO 15508/16/31100/01000 

                 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 24. března 
2016 s termínem dodání stanovisek do 15. dubna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení, které na Ministerstvu průmyslu a obchodu proběhlo dne 
25. dubna 2016, je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Zásadní připomínky  Výsledky vypořádání připomínek 
Ministerstvo 
financí 

Ministerstvo financí s navrženým návrhem nařízení vlády 
o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících 
s restrukturalizací a útlumem činnosti těžebních 
uhelných společností zásadně nesouhlasí. Požadujeme 
situaci propouštěných pracovníků dolů řešit v rámci platného 
režimu dávek podpory v nezaměstnanosti a spolu s tím 
intenzivní cílenou prací v oblasti podpory nabídky nových 
pracovních uplatnění, a to prioritně v rámci dotčeného 
regionu. V souvislosti s tímto zaměřením je žádoucí 
spolupráce se samosprávou na úrovni kraje i jednotlivých 
měst a obcí. Opatření připravovaná MPSV směřují k zajištění 
pracovního uplatnění i potřebných doprovodných aktivit 
včetně vyplácení finanční podpory po dobu přechodu mezi 
zaměstnáními. Speciální programy a projekty, které MPSV 
navrhuje lze maximálně přizpůsobit potřebám i možnostem 
propouštěných i potřebám a možnostem regionu. Pro další 
rozvoj a znovuobnovení prosperity regionu je žádoucí 
maximální zapojení jeho obyvatel do ekonomické aktivity, 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o jedno ze sociálních opatření státu pro danou 
lokalitu a skupinu zaměstnanců. Členové tripartity 
požadovali počátkem roku 2016 zpracovat návrhy 
sociálních opatření ze strany státu. Jedním z opatření za 
MPO byl návrh zpracování rezortního restrukturalizačního 
příspěvku. Všechny návrh byly členy 125. Plenárního 
zasedání RHSD dne 1. února 2016 projednány. 
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nikoli podpora dlouhodobého pasivního příjmu jakýchkoli 
dávek. 
Návrh nařízení vlády má provádět zákon č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech státu a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů. Jde o prováděcí právní předpis, kde 
podmínky pro jeho vydání vládou stanoví čl. 78 věta první 
Ústavy tak, že „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda 
oprávněna vydávat nařízení.“. Je však třeba konstatovat, že 
rozpočtová pravidla žádné meze pro vydání nařízení vlády, 
které by řešilo problematiku sociálních dávek, neobsahují, 
protože problematika sociálních dávek není předmětem jejich 
úpravy, stanovené v § 1. Pokud § 7 odst. 1 rozpočtových 
pravidel hovoří v souvislosti s výdaji státního rozpočtu o 
ostatních sociálních dávkách, činí tak pouze proto, aby pro 
určitou sociální dávku, stanovenou jiným zákonem, byl 
rozpočtovými pravidly dán podklad pro její financování ze 
státního rozpočtu. Tento jiný zákon by pak také musel upravit 
určitou sociální dávku ve všech souvislostech, stanovit okruh 
osob, oprávněných k jejímu čerpání, podmínky tohoto 
čerpání, výši dávky, to, zda má jít o dávku jednorázovou 
nebo opakující se, splatnost dávky, plátce dávky atd. To činí 
řada zákonů, např. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších prostředků. Z pouhé zmínky o 
rozpočtových pravidlech o ostatních sociálních dávkách vedle 
těch, které uvádí § 7 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel 
nelze dovodit možnost úpravy konkrétní sociální dávky 
prováděcím právním předpisem a ve všech jejích 
souvislostech. Absence zákonných mezí pro vydání nařízení 
vlády navrhovaného obsahu je tedy základní ústavní 
námitkou proti jeho vydání. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Právní řád toto řešení umožňuje – viz nařízení vlády 
287/2001 Sb. a nařízení vlády č. 310/2000 Sb. 
 

V letech 2016 až 2021 se předpokládá, že výdaje na aplikaci 
nařízení vlády budou činit až 1 334 mil. Kč dle zvolené 
varianty. S těmito prostředky není ve státním rozpočtu na rok 
2016 ani v rozpočtových dokumentech na léta následující 
počítáno. Příslušné opatření tedy není z čeho financovat.  

NEAKCEPTOVÁNO – MF musí pro rok 2016 použít vládní 
rozpočtovou rezervu a s výdaji na další roky počítat při 
přípravě státního rozpočtu. 
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Návrh v § 1 odst. 2 zakládá působnost Ministerstva průmyslu 
a obchodu k poskytování příspěvku k řešení sociálních 
důsledků útlumu hornictví (dále jen „příspěvek“), který je 
svým charakterem v podstatě sociální dávkou. K tomu 
podotýkáme, že problematika sociálních dávek patří podle 
zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 
působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. V tomto 
směru by se tedy zřejmě jednalo o nepřímou novelu, navíc 
provedenou podzákonným právním předpisem, což 
shledáváme z legislativního hlediska nepřijatelným. V této 
souvislosti upozorňujeme rovněž na čl. 79 odst. 1, kde lze 
působnost ministerstva stanovit pouze zákonem.   

NEAKCEPTOVÁNO – jedná se o resortní sociální dávku, 
která je dlouhodobě v kompetenci MPO ČR a financována 
z jeho rozpočtové kapitoly prostřednictvím sociálních 
speciálních center.  

K § 1 odst. 2: Je třeba vyjasnit, jak by toto ustanovení 
fungovalo v praxi. Státní podniky nedisponují prostředky 
státního rozpočtu. Pokud by byla státnímu podniku 
poskytnuta dotace (je otázka, zda by to vůbec bylo možné), 
tak státní podnik už by neposkytoval prostředky státního 
rozpočtu. Příspěvek by tedy musel být poskytován přímo 
Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě podkladů 
dodaných státními podniky. 

NEAKCEPTOVÁNO – bude se jednat o obdobné zálohové 
financování, jako je tomu u prostředků na financování 
ZNHČ. 

 Za nepřijatelnou považujeme skutečnost, že návrh 
v ustanovení § 1 odst. 4 a v § 4 odst. 1 (závěrečná část 
ustanovení) ukládá povinnosti soukromé společnosti. 
Povinnosti by měly být vždy ukládány zákonem nebo na jeho 
základě, který zde ovšem zcela absentuje. I tuto okolnost 
shledáváme jako protiústavní. 

AKCEPTOVÁNO – viz již uvedená nařízení vlády a kromě 
toho předpokládáme aktivní spoluúčast odborových 
organizací na plnění povinnosti dotčených právnických 
osob. MPO požádá těžební společnost o plán 
restrukturalizace. Kopie bude zaslána taktéž odborové 
organizaci. 

 Pokud jde o poskytování příspěvku, je v § 3 návrhu upraveno 
uplatnění nároku oprávněnou osobou a oznámení organizace 
příslušné podle přílohy č. 1 návrhu o přiznání nebo 
nepřiznání příspěvku. Jde tedy typicky o rozhodovací činnost, 
a nikoli pouze o posouzení nároku, i když takové posouzení 
musí rozhodnutí předcházet. Z návrhu není jasné, jaký bude 
v těchto případech procesní postup. Z toho, že se hovoří 
pouze o posuzování, lze dovozovat, že se o žádosti nemá 
vést řízení ukončené rozhodnutím, tj. že se zde 
nepředpokládá použití správního řádu. V tom případě ovšem 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO – bude použit model, který 
navrhuje MV ČR: 
Za účelem zjednodušení celého procesu bude pozitivní 
rozhodnutí nahrazováno prostým sdělením o poskytnutí 
dávky (úkon podle části čtvrté správního řádu) 
a rozhodnutí bude vydáno pouze v případě neposkytnutí 
dané dávky, aby byla žadateli zaručena řádná ochrana 
v podobě opravných prostředků, které mohou být proti 
rozhodnutí vydanému ve správním řízení uplatněny 
(naproti jednodušším opravným mechanismům u úkonů 
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chybí jakékoliv opravné prostředky, které by mohl odmítnutý 
žadatel uplatnit. To považujeme za rozporné s čl. 36 Listiny 
základních práv a svobod, ale i se základními zásadami 
správního řízení a soudní ochranou. A i kdyby předkladatel 
předpokládal (ač to z  návrhu není jasně patrné), že při 
poskytování příspěvku se bude postupovat podle správního 
řádu, pak v této souvislosti poznamenáváme, že zde je 
státním podnikům jakožto organizacím příslušným 
k vyplácení příspěvku fakticky svěřována rozhodovací 
činnost, příslušející správním orgánům podle § 1 odst. 1 
správního řádu, aniž by byly tyto státní podniky takovou 
pravomocí zákonem nadány (založení takové pravomoci 
pouhým nařízením vlády považujeme za naprosto 
nedostatečné). 

podle části čtvrté správního řádu). 
V daném případě bude žadateli sdělen výsledek 
posouzení žádosti pouhým oznámením jak v případě 
přiznání, tak v případě nepřiznání příspěvku. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu proto bude vydávat v případě 
nepřiznání příspěvku zamítavé rozhodnutí. 
 

 K § 5 odst. 2: Toto ustanovení popírá tvrzení, že příspěvek je 
poskytován ze státního rozpočtu. Důvodem je to, že z účtu 
státního rozpočtu peníze na příspěvek půjdou nejdříve na 
účet poskytující organizace (a to už není účet státního 
rozpočtu) a až potom k příslušné fyzické osobě. Totéž je 
potvrzeno i v § 5 odst. 5; zadržet lze prostředky poskytnuté 
ze státního rozpočtu. 

NEAKCEPTOVÁNO – prostřednictví rozpočtové kapitoly 
MPO ČR, zálohově a obdobně, jak probíhá financování 
ZNHČ. 

Odborový svaz 
pracovníků 
hornictví, 
geologie a 
naftového 
průmyslu 
 
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 
Těžební unie 
 
ZSDNP 

Předložený návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění 
sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem 
činnosti obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí 
(dále jen „nařízení vlády“) odborový svaz podporuje. 
Již v procesu přípravy návrhu jsme důrazně připomínali 
specifickou strukturu obchodních společností provádějících 
v současné době hornickou činnost na pracovištích těžební 
společnosti Severní energetická a.s., a to Dolu ČSA. 
Specifikum spočívá ve skutečnosti, že v průběhu doby, po 
privatizaci a vzniku Mostecké uhelné společnosti a.s., 
následně došlo k řadě změn, v důsledku kterých z původní 
jedné obchodní společnosti, která svými zaměstnanci 
vykonávala veškerou hornickou činnost na Dole ČSA, zde 
v současné době vedle sebe (k 1. 1. 2016) působí: 

1. těžební společnost Severní energetická a.s. 

 
AKCEPTOVÁNO - doplnění organizací ze Severních Čech 
i o. z. GEAM státního podniku DIAMO 
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KZPS 

s počtem ohrožených zaměstnanců 931 (zejména 
produktivní činnosti), 

2. Sev.en WT, a.s. s počtem ohrožených 
zaměstnanců 84 (odvodňování lomu), 

3. Coal Services a.s. s počtem ohrožených 
zaměstnanců 130 (kolejová doprava a údržba 
kolejí), 

4. Czech Coal Power s.r.o. s počtem ohrožených 
zaměstnanců 120 (pracovní stroje - buldozery, 
jeřáby atd.), 

5. KSK Belt a.s. s počtem ohrožených zaměstnanců 
44 (údržba pásové dopravy -vulkanizéři) a 

6. Slovácké strojírny a.s. – KSK 05 s počtem 
ohrožených zaměstnanců 128 (strojní a elektro 
údržba zařízení). 

Všechny uvedené obchodní společnosti mají v předmětu 
podnikání hornickou činnost nebo oprávnění k hornické 
činnosti.  
Zaměstnanci těchto obchodních společností vykonávají 
každodenně činnost jak samostatně, tak společně a bez této 
kooperace by těžba na daném těžebním prostoru nemohla 
být vůbec vykonávána. Všichni společně tak tvořili „původní 
pracovní kolektiv“, jejich pracovní zařazení, charakter práce 
se v průběhu doby neměnil, měnil se však postupně jejich 
zaměstnavatel. 
Všechny jmenované obchodní společnosti, tedy nejen 
Severní energetická a.s., ale i Sev.en WT, a.s., Coal Services 
a.s., Czech Coal Power s.r.o., KSK Belt a.s. a Slovácké 
strojírny a.s., samostatně i ve vzájemné součinnosti, se 
zabývají těžbou uhlí a provádějí hornickou činnost spočívající 
ve vyhledávání, průzkumu, otvírce, přípravě, dobývání nebo 
likvidaci a zajištění důlních děl a báňské záchranné službě, a 
splňují tak všechny podmínky stanovené § 1 nařízení vlády k 
zařazení mezi těžební společnosti uvedené v příloze č. 1 
nařízení vlády. 
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Dne 25. ledna 2016 přijala vlády Usnesení č. 50 k řešení 
sociálních důsledků uzavírky uranového dolu Rožná v Dolní 
Rožínce, kdy mimo jiné schválila postupnou uzavírku 
uranového dolu Rožná I. do 31. prosince 2017. Je 
nepochybné, že v důsledku toho dojde i k propouštění 
zaměstnanců. Požadujeme proto, aby nařízení vlády bylo 
upraveno tak, aby se vztahovalo i na zaměstnance DIAMO 
s.p. uvolňované v souvislosti s realizací přijatého usnesení 
vlády. 
Z uvedených důvodů požadujeme, aby Příloha č. 1 – seznam 
těžebních společností a příslušnost státních podniků 
k výplatě příspěvku, byla doplněna v položce Těžební 
společnost o 

- obchodní společnosti Sev.en WT, a.s., Coal Services 
a.s., Czech Coal Power s.r.o., KSK Belt a.s. Slovácké 
strojírny a.s. – KSK 05, a 

- státní podnik DIAMO  
 V názvu nařízení vlády se na konci doplňují slova „a 

ukončení těžby uranu“. 
Odůvodnění 
V obecné části jsme vyslovili i zdůvodnili požadavek, aby 
nařízení vlády řešilo i zaměstnance uvolňované v důsledku 
rozhodnutí vlády o ukončení těžby uranu.  
Proto požadujeme upravit podle tohoto požadavku celé znění 
nařízení vlády včetně názvu předpisu. 

 

 V § 1 odst. 1 se slova „obchodních společností zabývajících 
se těžbou uhlí“ nahrazují slovy „právnických osob 
zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu“.  
Odůvodnění 
V obecné části jsme vyslovili i zdůvodnili požadavek, aby 
nařízení vlády řešilo i zaměstnance uvolňované v důsledku 
rozhodnutí vlády o ukončení těžby uranu.  
Proto požadujeme úpravu znění tak, aby významově obsáhla 
jak obchodní společnost zabývající se těžbou uhlí, tak státní 

AKCEPTOVÁNO 
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podnik zabývající se těžbou uranu. Tomuto požadavku 
odpovídá obecný pojem „právnická osoba“. 

 V § 2 se odstavec 2 zrušuje. 
Odstavce 3 až 8 se označí jako odstavce 2 až 7. 
Odůvodnění 
S navrženým vynětím zaměstnanců pobírajících náhradu za 
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
z dobrodiní této právní úpravy nesouhlasíme. Nelze totiž 
přehlédnout, že u řady těchto zaměstnanců, kdy náhrada za 
ztrátu na výdělku činí rozdíl mezi původním průměrným 
výdělkem a průměrným výdělkem před skončením 
pracovního poměru činí částku pouze kolem 1000 Kč. 
Požadujeme, aby u těchto zaměstnanců bylo použito 
obdobné řešení jako u poživatelů zvláštního příspěvku 
horníkům podle zvláštního předpisu. Náležel by jim tak 
příspěvek ve výši rozdílu mezi příspěvkem stanoveným podle 
odstavce 3, resp. podle odstavce 6 a poskytovanou náhradou 
za ztrátu na výdělku. 

AKCEPTOVÁNO 

 V § 2 odst. 3 se slovo „okrese“ nahrazuje slovem „kraji“.  
Odůvodnění 
Vázat vznik nároku na příspěvek na průměrný podíl 
nezaměstnaných osob na určitém území podle místa výkonu 
práce považujeme v podstatě za správný. Navrhované 
vymezení okresem, ve kterém je místo výkonu práce, 
považujeme však za příliš úzké. Není brán zřetel na to, že 
řada zaměstnanců do místa výkonu práce dojíždí, a to i 
z různých okresů v rámci kraje. Navíc v jednotlivých okresech 
v rámci kraje může být diametrálně odlišná situace. To se 
týká především OKD a.s. Místem výkonu práce zde může být 
okres Karviná nebo Frýdek-Místek, případně oba kraje, 
pokud je v pracovní smlouvě místo výkonu práce sjednáno 
šířeji (všechna pracoviště OKD). V okrese Karviná je míra 
nezaměstnanosti (k 29. 2. 2016) 11,0%, v okrese Frýdek-
Místek pak 5,6%. V případě Dolu Paskov (okr. Frýdek-
Místek) pak může dojít k paradoxní situaci, kdy podle 

VYSVĚTLENO – MPSV stále při výpočtu míry 
nezaměstnanosti používá okresy – viz dále 

Sice byly zrušeny okresní úřady, nicméně nedošlo ke 
zrušení okresů jako správních celků. Statistika MPSV 
standardně pracuje s okresní úrovní (viz např, § 111 ZoZ), 
území okresů je vymezeno vyhláškou č. 564/2002 Sb., 
která je stále platná. Rovněž některé orgány státní správy 
se řídí okresní strukturou. 
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navrhované úpravy nevznikne nárok na příspěvek ani 
zaměstnanci, který do tohoto místa výkonu práce dojíždí 
třeba z Ostravy s mírou nezaměstnanosti 10,1%. 
S ohledem na uvedené požadujeme, aby se vycházelo z míry 
nezaměstnanosti na úrovni kraje.  

 V § 2 odst. 6 se za slova „alespoň 3 300 směn“ vkládají slova 
„popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových 
dolech, splňuje podmínku nepřetržitého trvání pracovního 
poměru k těžební společnosti v délce minimálně 15 let a 
odpracovala v takovém zaměstnání celkem alespoň 2 100 
směn“. 
Odůvodnění 
V obecné části jsme vyslovili i zdůvodnili požadavek, aby 
nařízení vlády řešilo i zaměstnance uvolňované v důsledku 
rozhodnutí vlády o ukončení těžby uranu.  
Při hlubinném dobývání uranu je časově omezen výkon 
zaměstnání v hornictví s ohledem na stanovenou nejvyšší 
přípustnou expozici 2 100 směn. Požadujeme promítnout tuto 
skutečnost i do tohoto ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 

 V § 3 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
„(7) Má-li oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního 
příspěvku horníkům podle zvláštního právního předpisu1 
popřípadě, pobírá-li náhradu za ztrátu na výdělku podle § 
271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytuje se příspěvek ve výši rozdílu 
mezi příspěvkem stanoveným podle odstavce 3, resp. podle 
odstavce 6 a zvláštním příspěvkem horníkům, popřípadě 
náhradou za ztrátu na výdělku.“ 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO – vyplácení se bude týkat 
fyzických osob (poživatelů náhrad za ztrátu na výdělku – 
renta), kteří budou pobírat rentu nižší než 8 tis. Kč. 
Konkrétní výše tedy bude rozdílem mezi výší příspěvku ke 
zmírnění sociálních dopadů a výší renty. Bude se jednat o 
obdobu ustanovení § 3 odst. 6, která se týká vyplácení 
příspěvku v situaci, kdy poživatel současně pobírá zvláštní 
příspěvek horníkům. 

 V § 4 písm. b) a dále ve druhé větě, za slova „těžbou uhlí“ 
se vkládají slova „nebo těžbou uranu“. 
Odůvodnění 

AKCEPTOVÁNO 

                                            
1 1    Zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů. 
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V obecné části jsme vyslovili i zdůvodnili požadavek, aby 
nařízení vlády řešilo i zaměstnance uvolňované v důsledku 
rozhodnutí vlády o ukončení těžby uranu. Požadavek je 
promítnut i do uvedeného znění. 

 Za § 5 požadujeme vložit nový § 6 s názvem Přechodné 
ustanovení, který by umožnil přiznat nárok na příspěvek 
zaměstnancům, kteří splnili podmínky uvedené v § 2 odst. 1 
v době od 1. března 2016 do dne nabytí platnosti nařízení 
vlády. 
Stávající § 6 a § 7 by se pak označily jako § 7 a § 8. 
Legislativní znění by měl v požadovaném smyslu zpracovat 
předkladatel. 
Odůvodnění 
Dne 19. října 2015 přijala vláda Usnesení č. 827 k řešení 
dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého 
uhlí v severních Čechách, kdy rozhodla neprolomit dříve 
stanovené limity těžby na Dole ČSA. V důsledku tohoto 
rozhodnutí těžební společnost Důl Kohinoor a.s. v listopadu 
2015 rozhodla o ukončení těžby hlubinného dolu Centrum 
s tím, že útlum se bude řídit plánem likvidace a bude probíhat 
postupně v průběhu roku 2016. Důl Centrum se dlouhodobě 
potýkal s nevyrovnanými ekonomickými výsledky a byl 
udržován především s ohledem na cenné know-how pro 
možnou budoucí těžbu v bočních svazích lomu ČSA a také 
s ohledem na sociální aspekty. Rozhodnutí vlády o 
zachování těžebních limitů na tomto lomu však neumožňuje 
ani další rozvoj dolu Centrum. 
S účinností od 1. března 2016 také došlo k uvolnění 
zaměstnanců, kteří jinak splňují podmínky uvedené v § 2 
odst. 1 nařízení vlády, a nelze vyloučit, že do nabytí platnosti 
nařízení vlády dojde k uvolnění dalších takových 
zaměstnanců. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném 
usnesení vlády je obsažen i závazek vlády „přijmout program 
kompenzující ztráty pracovních míst v souvislosti s možným 
ukončením těžby na lomu ČSA“, požadujeme, aby i tito 

AKCEPTOVÁNO. (vztahuje se to k neprolomení ÚEL na 
lomu ČSA a propouštění zaměstnanců dolu KOHINOOR) 
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zaměstnanci mohli využít nároky z nařízení vlády, kterým se 
tento závazek realizuje. 
Z těchto důvodů požadujeme doplnění nařízení vlády o 
přechodné ustanovení, řešící náš požadavek. 

 Příloha č. 1 zní: 

„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, s. p. 
2. Slezská důlní díla a.s. DIAMO, s. p. 
3. OKD, HBZS, a.s.  DIAMO, s. p 
4. Severní energetická a.s. Palivový kombinát Ústí 

(dále PKÚ, s. p.)  
5. Sev.en WT, a.s.  PKÚ, s. p. 
6. Coal Services a.s.  PKÚ, s. p. 
7. Czech Coal Power s.r.o. PKÚ, s. p. 
8. KSK Belt a.s.   PKÚ, s. p. 
9. Slovácké strojírny a.s. – KSK 05 PKÚ, s. p. 
10. Důl Kohinoor a.s.  PKÚ, s. p. 
11. DIAMO, státní podnik   
 
Odůvodnění 
Podrobné zdůvodnění uvedeno v obecné části. 
U obchodních společností uvedených pod body 5 až 7 

označujeme za „ohrožené zaměstnance“ pouze ty 
zaměstnance, kteří mají místo výkonu práce v prostorách 

AKCEPTOVÁNO 
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Dolu ČSA. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

K § 4 odst. 1 
Uplatňujeme zásadní připomínku k plošnosti vyplácení 
příspěvků, která v navrhované podobě nijak nezohledňuje 
individuální situaci konkrétního příjemce. Podle § 4 zaniká 
nárok na příspěvek osobám, kterým vznikne pracovní poměr 
k obchodní společnosti zabývající se těžbou uhlí.  Ostatním 
příjemcům, kteří naleznou uplatnění v jiných oborech, nárok 
na příspěvek nezanikne. 
Z tohoto důvodu navrhujeme úpravu § 4 odst. 1 písm. b) tak, 
aby  

- nebyl možný souběh příspěvku s jakýmkoliv 
pracovním / služebním poměrem či podnikáním 
(podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů), 

- nárok na příspěvek zanikl v případě zahájení pobírání 
starobního důchodu nebo pokud byla oprávněná 
osoba pravomocně odsouzena za úmyslný trestný 
čin. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO  

- Příspěvek je zaváděn jako opatření ke kompenzaci 
ztráty příjmu osob v důsledku ztráty zaměstnání 
v oboru hornictví, v němž bývají zaměstnancům 
poskytovány nadstandartní mzdy a přechod k výkonu 
jiné profese tedy bude mít s vysokou pravděpodobností 
u většiny příjemců příspěvku negativní dopad do příjmu 
jejich domácností. Zároveň je nutné zabránit 
účelovému rozvazování pracovních vztahů a 
následnému opětovnému přijetí do zaměstnání v oboru 
hornictví s cílem získat nárok na příspěvek. Smyslem 
opatření je kompenzovat jak snížení příjmu domácností 
po přechodnou dobu, tak kompenzovat finanční zátěž 
domácností související s přechodem do jiného 
zaměstnání. 

- Umožnění souběhu poskytování příspěvku s výkonem 
zaměstnání či jiné výdělečné činnosti je žádoucí 
s ohledem na eliminaci případného demotivačního vlivu 
příspěvku na snahu nalézt nové pracovní uplatnění 
poživatele příspěvku. V případě vyloučení možnosti 
souběhu hrozí účelové setrvávání v nezaměstnanosti 
s negativním dopadem na zprostředkování nového 
zaměstnání. 

- oprávněné osobě, která bude pravomocně odsouzena 
za úmyslný trestný čin, nárok na příspěvek zanikne 

Ministerstvo 
zahraničí 

Zásadní připomínka: 
 K § 2 odst. 1:  
 
MZV navrhuje  zrušit v tomto ustanovení text „  , který je 
občanem České republiky“. 
 
Odůvodnění: 
Podle navrženého ust. § 2 odst. 1 je příspěvek k řešení 

AKCEPTOVÁNO  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9GABWL3)



Stránka 12 (celkem 42) 

sociálních důsledků restrukturalizace a útlumu hornictví 
určen, za splnění dalších hmotně právních podmínek, 
výhradně občanům České republiky. Požadavek občanství 
však představuje diskriminační podmínku, a tudíž je 
v rozporu s články 18 a 45 Smlouvy o fungování Evropské 
unie a článkem 21 odst. 2 Listiny základních práv Evropské 
unie.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) 
Požadujeme doplnit další možné varianty řešení (ve vztahu 
k deklarovaným cílům), a to tak, aby bylo ze ZZ RIA zřejmé, 
na základě čeho (tj. jakých větších přínosů či menších 
nákladů) byla zvolena právě varianta navrhované právní 
úpravy v její konkrétní podobě, oproti možným alternativám. 
ZZ RIA se vůbec nezabývá jinými variantami řešení 
předpokládaných sociálních problémů, než je poskytování 
pravidelného měsíčního příspěvku (např. zvýšenou pomocí 
při rekvalifikaci, poskytováním příspěvku na náklady spojené 
se získáním práce mimo region – dojíždění, stěhování 
apod.). V rámci řešení ve formě poskytování pravidelného 
měsíčního příspěvku se – s výjimkou alternativ ohledně 
zvláštního režimu pro nejvyšší věkové skupiny propuštěných 
horníků – nezabývá alternativami jeho jednotlivých dílčích 
parametrů; z jejího obsahu nelze tudíž dovodit, jak byla 
určena konkrétní navrhovaná výše příspěvku, proč je doba 
jeho poskytování v závislosti na odpracovaných letech 
odstupňována právě navrhovaným způsobem, jaký účel mají 
další navrhované parametry úpravy, např. poskytování 
příspěvku souběžně s výkonem zaměstnání (popř. i 
samostatné výdělečné činnosti), není-li zaměstnavatelem 
obchodní společnost těžící uhlí (oproti zaměstnavatelům 
v jiných oblastech činnosti, stejně jako např. státnímu 
podniku těžícímu uhlí); trvalý zánik nároku na příspěvek při 
jakkoli krátkodobém zaměstnání u takové obchodní 
společnosti aj. Odpovídající vysvětlení není obsaženo ani 
v odůvodnění nařízení vlády. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO – nařízení vlády 
představuje jedno ze souhrnu opatření na podporu 
uvolňovaných zaměstnanců. Členové tripartity požadovali 
počátkem roku 2016 zpracovat návrhy sociálních opatření 
ze strany státu. Jedním z opatření za MPO byl návrh 
zpracování rezortního restrukturalizačního příspěvku. 
Všechny návrh byly členy 125. Plenárního zasedání RHSD 
dne 1. února 2016 projednány. 
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 Požadujeme upřesnit odhad nákladů na státní rozpočet 
pro jednotlivé posuzované varianty, pokud jde o náklady 
vzniklé v důsledku „multiplikačního efektu“, tj. v důsledku 
ztráty dalších pracovních míst v dotčených regionech 
vyvolané nižší koupěschopností propuštěných horníků. 
Provedený výpočet „multiplikačního efektu“ u nulové varianty 
stěží může poskytnout o těchto nákladech reálnou představu. 
Mechanický přepočet rozsahu přepokládaného snížení 
spotřebních výdajů propuštěných horníků na počet 
pracovních míst s odpovídajícím souhrnem superhrubých 
mezd příslušných zaměstnanců za dané období je zjevně 
chybný, neboť nereflektuje skutečnost, že výdaje spotřebitelů 
nepokrývají pouze mzdy zaměstnanců v příslušném regionu, 
ale např. i hodnotu zboží vyrobeného v Číně (v případě 
Slezských důlních děl, a.s., a OKD, HBZS, a.s. je navíc i 
takto koncipovaný přepočet proveden nesprávně, neboť 
namísto období snížení příjmů propuštěných horníků vychází 
z období jejich předpokládané nezaměstnanosti, včetně části 
pokryté odstupným odpovídajícím jejich původnímu příjmu). 
Ve výpočtech dále není dostatečně zohledněn časový faktor, 
tj. i u relativně krátkodobého snížení koupěschopné poptávky 
(v případě dolů Lazy a Darkov – v dané části materiálu 
navzájem zaměněných – dokonce pouze 3měsíčního, během 
něhož se stěží mohou změny v počtu zaměstnanců reálně 
projevit) se předpokládá „trvalá“ ztráta pracovního místa (tj. 
na dobu průměrné délky nezaměstnanosti v daném regionu). 
Pro další posuzované varianty, včetně té zvolené, pak není 
„multiplikační efekt“ propočítán vůbec, přestože jeho snížení 
- v důsledku zvýšení koupěschopnosti propuštěných horníků 
o příspěvek poskytovaný na základě navrhované úpravy – je 
uveden jako jeden z jejích cílů. 

VYSVĚTLENO - Přes výrazné zjednodušení výpočtu 
předpokládáme, že výpadek kupní síly je zcela rozhodující 
pro kvantifikaci multiplikačních dopadů v regionu. 
Vypočtená ztráta kupní síly je ztrátou v příjmu 
zaměstnavatelů v regionu za neuskutečněné nákupy. 
Předpokládáme, že na neuskutečněné nákupy zareagují 
zaměstnavatelé v krátkém časovém horizontu, na nějž je 
výpadek kalkulován, především personálními změnami 
v podobě redukce počtu zaměstnanců. Důvodem k tomuto 
předpokladu je i skutečnost, že se nejenom potenciálně 
sníží poptávka po výrobě, ale rovněž prodeji a 
zaměstnanci se stanou nadbytečnými z důvodu 
nedostatku práce. V případě časového hlediska je pak 
nutné mít na zřeteli, že je kalkulováno s průměrnou dobou 
nezaměstnanosti, která nemusí odpovídat době 
nezaměstnanosti reálné a rovněž nutno zohlednit fakt, že 
s přibývající nejistotou ke stabilitě stávajícího zaměstnání 
může dojít ke změně spotřebního chování domácností 
zaměstnanců ohrožených ztrátou zaměstnání ještě před 
samotným propuštěním. 

 

Hospodářská 
komora ČR 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
obecně nesouhlasí s kategorizací zaměstnanců. Vnímáme 
rozdíly mezi jednotlivými profesemi co do fyzické i duševní 
zátěže. Zdůrazňujeme objektivní nutnost vytváření podmínek 
při stanovení příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů pro 
všechny zaměstnance.  

NEAKCEPTOVÁNO – nařízení vlády představuje jedno ze 
souhrnu opatření na podporu uvolňovaných zaměstnanců. 
Členové tripartity požadovali počátkem roku 2016 
zpracovat návrhy sociálních opatření ze strany státu. 
Jedním z opatření za MPO byl návrh zpracování 
rezortního restrukturalizačního příspěvku. Všechny návrh 
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K negativnímu působení sociálních důsledků dochází i 
s uvolňováním jiných zaměstnanců než jen zaměstnanců u 
těžebních společností. I u propouštění v jiných oblastech 
existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v regionech. 
Z toho důvodu by neměla být pravidla pro poskytování 
příspěvků zaměstnanců uplatňována selektivně a 
zvýhodňovat určité skupiny zaměstnanců. Tato pravidla by 
měla být upravena tak, aby zajišťovala co nejdelší 
ekonomickou aktivitu všech zaměstnanců, kteří přišli o 
zaměstnání.  
Proto HK ČR navrhuje materiál stáhnout a zásadně 
přepracovat. 
Jestliže by předkladatel i nadále trval na předkládaném 
materiálu, uplatňuje HK ČR níže uvedené zásadní 
připomínky ke konkrétním ustanovením. 

byly členy 125. Plenárního zasedání RHSD dne 1. února 
2016 projednány.  
Jedná se o resortní sociální dávku a nemůže být řešena 
obecně pro těžaře 
 

 K ustanovení § 2 odst. 1  
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(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 v době po nabytí platnosti tohoto nařízení vlády od 
29. února 2016 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.“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme upravit nepravou zpětnou účinnost, kdy do 
procesu restrukturalizace bude zahrnut útlum těžebních 
společností po přijetí Usnesení Vlády ČR č. 827/2015 z 19. 
10. 2015 k řešení dalšího postupu územně ekologických 
limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách (dále jen 
„usnesení vlády“). S odkazem na zákonné lhůty (vyhlášení 
organizační změny 30 dnů přede dnem dání výpovědi a 

AKCEPTOVÁNO - (vztahuje se to k neprolomení ÚEL na 
lomu ČSA a propouštění zaměstnanců dolu KOHINOOR) 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9GABWL3)



Stránka 15 (celkem 42) 

výpovědní dobu 2 měsíce) navrhujeme vztáhnout ustanovení 
i na zaměstnance, kteří skončili pracovní poměr v únoru 
2016.  
Poslední věta je nadbytečná, neboť příloha č. 2 nestanovuje 
minimální délku pracovního poměru k těžební společnosti.  
 

 k ustanovení § 2 odst. 4  
Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 
„(4) Oprávněné osobě se poskytuje příspěvek v částce 8 000 
Kč, pokud se jedná o osobu s převažující odpracovanou 
pracovní dobou v podzemí hlubinného dolu, 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,“. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme s ohledem na právní jistotu v dotčeném 
ustanovení i v celém předkládaném materiálu nahradit pojem 
„v podzemí“ pojmem „v podzemí hlubinného dolu“. 

AKCEPTOVÁNO 

 k ustanovení § 2 odst. 6 Navrhujeme dotčené ustanovení 
upravit následovně: 
„(6) Oprávněné osobě s převažující odpracovanou pracovní 
dobou v podzemí hlubinného dolu, která ke dni skončení 
pracovního poměru k těžební společnosti podle § 2 odst. 
1 dosáhla věku nejméně 50 let, pracovní poměr k těžební 
společnosti trval nepřetržitě nejméně 25 let a 
odpracovala alespoň 3 300 směn s místem výkonu práce 
v podzemí v hlubinném dolu 

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 

AKCEPTOVÁNO 
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60 měsíců.“  
Odůvodnění: 
Navrhujeme kvůli eliminaci možných interpretačních 
pochybností upřesnit pojem 3300 směn obdobně k zákonu č. 
98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům a k ustanovení 
§ 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Sb., o 
sociálním zabezpečení ve znění do 31. 12. 1995, tedy jako 
3300 směn s místem výkonu práce v podzemí hlubinného 
dolu. 

 k ustanovení § 3  
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit ve smyslu níže 
uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Poskytující organizaci při posuzování žádosti podle 
ustanovení § 3 předkládaného materiálu nejsou poskytnuty 
informace rozhodné pro posouzení nároku na příspěvek a 
těžební společnosti nebo jinému orgánu veřejné správy 
(např. OSSZ) není uložena povinnost tyto údaje poskytnout. 
Též není stanoveno, jakým způsobem budou předány 
informace o zaměstnanci příslušné poskytující organizaci. 
Např. jakým způsobem bude bývalý zaměstnanec 
prokazovat, že má nárok na příspěvek. 

AKCEPTOVÁNO – příloha nazvaná Žádost o přiznání 
příspěvku, včetně požadavku na předložení potřebných 
dokladu nutných k podání žádosti, bude součástí nařízení. 

 k ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„(1) Nárok na příspěvek zaniká, jestliže 

a) oprávněná osoba ucházející se u úřadu práce o 
zprostředkování zaměstnání z důvodů uvedených v jiném 
právním předpise2 byla vyřazena z evidence uchazečů o 
zaměstnání z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 písm.  b) až 
d) z. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů , 
nebo…“. 

AKCEPTOVÁNO 

                                            
2§ 30 odst. 1 písm. b) až d) a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9GABWL3)



Stránka 17 (celkem 42) 

Odůvodnění: 
Navrhujeme odkaz na zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů doplnit přímo 
do ustanovení. Poznámka pod čarou má pouze výkladový 
význam.  

 Navrhujeme vložit do předkládaného materiálu nové 
ustanovení: 

„Přechodná ustanovení  
(1) Těžební společnost, která zahájila restrukturalizaci 
přede dnem účinnosti tohoto nařízení, zašle na 
ministerstvo do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto 
nařízení „Plán restrukturalizace“ podle § 1 odst. 4 
doplněný o seznam oprávněných osob, se kterými 
těžební společnost skončila pracovní poměr od 29. 2. 
2016 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.  
(2) Oprávněná osoba, která skončila pracovní poměr s 
těžební společností, v období od 29. 2. 2016 do dne 
účinnosti tohoto nařízení z důvodů uvedených v § 2 odst. 
1, uplatní nárok ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti 
tohoto nařízení u poskytující osoby podle přílohy č. 1, 
jinak nárok na příspěvek zaniká.“ 
Odůvodnění: 
Doplnění navrhujeme s ohledem na skutečnost, že na Dolu 
Kohinoor již probíhá organizační změna. 

AKCEPTOVÁNO - (vztahuje se to k neprolomení ÚEL na 
lomu ČSA a propouštění zaměstnanců dolu KOHINOOR)  

 Připomínka k Příloze č. 1 Seznam těžebních společností 
a příslušnost státních podniků k výplatě příspěvku 
Navrhujeme doplnit seznam těžebních společností: 
1. Sev.en WT, a.s.  Palivový kombinát Ústí, s. p. 
2. Coal Services a.s.  Palivový kombinát Ústí, s. p. 
3. Czech Coal Power s.r.o. Palivový kombinát Ústí, s. p. 
4. KSK Belt a.s.  Palivový kombinát Ústí, s. p. 
5. Slovácké strojírny a.s. Palivový kombinát Ústí, s. p. 

AKCEPTOVÁNO 
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    KSK 05 
Odůvodnění: 
S ohledem na skutečnost, že v uvedeném usnesení vlády je 
obsažen i závazek vlády „přijmout program kompenzující 
ztráty pracovních míst v souvislosti s možným ukončením 
těžby na lomu ČSA“, požadujeme, aby byly doplněny 
společnosti s hornickou činností a dotčení zaměstnanci mohli 
využít nároky z nařízení vlády, kterým se tento závazek 
realizuje. 

 k ustanovení § 2 odst. 5 
Navrhujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(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. 

Doba vyplácení příspěvku podle odstavce 4 se prodlužuje za 
každý další rok trvání nepřetržitého pracovního poměru mezi 
zaměstnancem a těžební společností, nejvýše však po dobu 
36 měsíců.“  
Odůvodnění: 
Navrhujeme místo odkazu na přílohu 2 nahradit ustanovení 
textovým vyjádřením.  

AKCEPTOVÁNO 

Moravskoslezský 
kraj 

K § 4 odst. 1 písm. a) 
Toto ustanovení zní: 
„(4) 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“. 
Poznámka pod čarou č. 3 odkazuje na § 30 odst. 1 písm. b) 
až d) a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. na níže uvedená a podtržením 

AKCEPTOVÁNO – dle názoru MPSV (viz níže) 
Upozorňujeme, že uchazeč o zaměstnání je z evidence 
uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřazen podle § 30 
zákona č.. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zaměstnanosti“). Mezi důvody vyřazení uchazeče o 
zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání však podle 
§ 30 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti náleží 
skutečnost, že „uchazeč o zaměstnání není podle 
lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s 
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zvýrazněná ustanovení v odstavci 1: 
§ 30 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání 
(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z 
evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, 
jestliže: 
a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo 
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou 
uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 
odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní 
oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2, 
b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů 
1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo 
2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské 
pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně další 
skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se 
nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném 
termínu, 
c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku 
schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou 
Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání, 
d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů, nebo 
e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci. 
Z výše uvedeného vyplývá, že by osoba mohla dále pobírat 
příspěvek, pokud by byla vyřazena z evidence u Úřadu práce 
jako uchazeč, pokud by důvodem vyřazení byl např. výkon 
nelegální práce - viz písmeno e), a naopak by příspěvek 
nemohla osoba, pokud by byla vyřazena z evidence Úřadu 
práce z důvodu zdravotních (tj. objektivních), jak je uvedeno 
v ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) - uchazeč o zaměstnání 
není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost 
součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce při 
zprostředkování zaměstnání.  
Doporučujeme tedy případy, kdy nárok na příspěvek zaniká, 

krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování 
zaměstnání“;  v takovém případě se však nemusí jednat o 
úmyslné zavinění na straně oprávněné osoby, ale o 
objektivní zdravotní stav limitující oprávněnou osobu v 
hledání zaměstnání. S ohledem na sociální povahu 
příspěvku neshledáváme jako vhodné, aby oprávněná 
osoba pozbyla nároku na tento příspěvek, pokud bude na 
základě uvedeného ustanovení zákona o zaměstnanosti 
vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání, tedy ze 
zdravotních důvodů. Žádáme proto o vyjmutí tohoto 
důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání z 
navrhovaného ustanovení.  

Dojde k formulaci uvedeného ustanovení v souladu s 
terminologii platné legislativy (zákona o zaměstnanosti) - 
„oprávněná osoba, která je uchazečem o zaměstnání 
vedeném v evidenci uchazečů o zaměstnání byla vyřazena 
z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 
písm. b), d) a e) a odstavce 2 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,“. 

K § 4 odst. 1 písm. a) je nutné upozornit, že evidence 
uchazeče o zaměstnání může být rovněž ukončena, a to 
na základě § 29 zákona o zaměstnanosti. Tuto skutečnost 
však návrh nařízení nepředjímá, tj. v případě ukončení 
evidence uchazeče o zaměstnání podle § 29 zákona o 
zaměstnanosti bude zachován nárok oprávněné osoby na 
jeho výplatu. Znamená to tedy, že oprávněná osoba bude 
tento příspěvek pobírat i v případě, kdy nalezne pracovní 
uplatnění. Doporučujeme však, aby nárok na příspěvek 
pozbyla rovněž osoba, jíž byla evidence ukončena z 
důvodů uvedených v § 29 písm. c) a e) zákona o 
zaměstnanosti. 

Tedy: 
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ještě posoudit a návrh upravit. V této souvislosti rovněž 
doporučujeme nahradit odkaz obsažený v poznámce pod 
čarou přímou úpravou v nařízení vlády nebo alespoň 
odkazem na příslušná ustanovení zákona, obsaženým přímo 
v normativním textu nařízení vlády a nikoliv v poznámce pod 
čarou. 

Nárok na příspěvek zaniká jestliže: 

a) oprávněná osoba, která je uchazečem o 
zaměstnání vedeném v evidenci uchazečů o 
zaměstnání byla vyřazena z evidence uchazečů o 
zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), d) a e) a 
odstavce 2 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, či jí 
byla ukončena evidence z důvodů uvedených v § 
29 písm. c) a e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně: 
Přestože nyní navrhované nařízení ve své koncepci vychází 
z nařízení vlády č. 287/2001 Sb., nepovažujeme jeho řešení, 
tedy že se vztahuje na zaměstnance, resp. bývalé 
zaměstnance pěti konkrétních obchodních společností, za 
vhodné. Je totiž do značné míry v rozporu se základním 
principem normotvorby, tedy že právní normy by měly být 
obecné. Přitom oproti výše zmíněnému nařízení vlády č. 
287/2001 Sb., které ve svém § 1 odst. 1 při vymezení 
hornických společností pouze odkazuje na seznam v příloze, 
nynější návrh zavádí další kritéria, která těžební společnosti 
musí splnit (těžba uhlí či vyjmenované druhy hornické 
činnosti). Navrhujeme proto vyhodnotit možnost volby 
takového řešení navrženého nařízení vlády, které by bylo 
založeno právě na těchto charakteristikách. Jejich vhodným 
nastavením by bylo možné dosáhnout podobného výsledku 
při zachování nezbytné obecnosti právního předpisu. 

VYSVĚTLENO – vztahuje se to k současné situaci v 
těžebním sektoru. V případě požadavku v budoucnu, je 
možná novela NV spojená s rozšířením. 

 K § 3 
Sociální dávky bývají obvykle poskytovány ve správním 
řízení na základě žádosti oprávněné osoby. O poskytnutí či 
neposkytnutí sociální dávky se v takových případech vydává 
rozhodnutí. Za účelem zjednodušení celého procesu bývá 
někdy pozitivní rozhodnutí nahrazováno prostým sdělením o 
poskytnutí dávky (úkon podle části čtvrté správního řádu) 
a rozhodnutí se vydává pouze v případě neposkytnutí dané 

AKCEPTOVÁNO  

– z hlediska procesního v případě nepřiznání příspěvku 
MPO vydá zamítavé rozhodnutí 
- způsob podání žádosti a její vzor bude uveden přímo 

v nařízení vlády 
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dávky, aby byla žadateli zaručena řádná ochrana v podobě 
opravných prostředků, které mohou být proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení uplatněny (naproti 
jednodušším opravným mechanismům u úkonů podle části 
čtvrté správního řádu). 
V daném případě se navrhuje sdělit žadateli výsledek 
posouzení žádosti pouhým oznámením jak v případě 
přiznání, tak v případě nepřiznání příspěvku. Domníváme se, 
že takovým postupem jsou značně omezena procesní práva 
žadatele, který bude mít v případě nepřiznání příspěvku 
pouze omezené možnosti obrany (srov. § 156 správního řádu 
pro úkony podle části čtvrté a § 81 – 102 správního řádu pro 
rozhodnutí vydaná ve správním řízení). Domníváme se, že by 
bylo vhodnější, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu 
vydávalo v případě nepřiznání příspěvku zamítavé 
rozhodnutí. 
K tomu doplňujeme, že na str. 29 hodnocení dopadů 
regulace se hovoří o tom, že by Ministerstvo průmyslu 
a obchodu mělo posuzovat námitky oprávněných osob – 
samotný návrh nařízení vlády se o tom však nezmiňuje a 
v odstavci 5 pouze stanoví, že nepřiznání příspěvku by mělo 
být zdůvodněno. 
Především nesouhlasíme s tím, aby byl proces poskytování 
sociální dávky upraven podzákonným právním předpisem. 
Daný postup (ať již bude zakončen rozhodnutím či pouhým 
sdělením) je speciální úpravou ve vztahu ke správnímu řádu 
a jako takový by měl být upraven v právním předpise se sílou 
zákona. Naprosto nepřijatelné pak je, aby způsob podání 
žádosti (jakožto speciální úprava k § 37 správního řádu) 
nebyl stanoven žádným způsobem a právní předpis 
odkazoval na informace zveřejněné na internetových 
stránkách (viz § 3 odst. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
– požadavek na zpracování zákona namísto nařízení vlády 
je v zásadě časově mnohem náročnější, viz. délka 
legislativního procesu  
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K úvodní větě 
Konstatujeme, že s ohledem na čl. 64 odst. 2 větu druhou 
Legislativních pravidel vlády je třeba nahradit obecnou 
formulaci „ve znění pozdějších předpisů“ vyjmenováním 

AKCEPTOVÁNO 
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všech novel rozpočtových pravidel. 
K § 1 odst. 1 
a) Zatímco v názvu nařízení vlády je příspěvek označen „ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a 
útlumem činnosti těžebních uhelných společností“, 
v předmětném ustanovení se hovoří o příspěvku „k řešení 
sociálních důsledků restrukturalizace a útlumu hornictví“. 
V zájmu pojmové čistoty návrhu doporučujeme sjednotit 
terminologii tak, aby byl příspěvek konzistentně označován 
shodným způsobem. 
b) Dále upozorňujeme na nevhodnost užití slov „společností, 
které pro tyto těžební společnosti“, jelikož legislativní zkratka 
„těžební společnost“ zavedená na konci tohoto ustanovení 
má širší význam, když zahrnuje jak obchodní společnosti 
zabývající se těžbou uhlí (na něž nevhodně užitá formulace 
chybně odkazuje jako na těžební společnosti), tak 
společnosti, které pro ně provádějí hornickou činnost. Z toho 
důvodu doporučujeme zmíněnou formulaci upravit tak, aby 
byla v souladu s předmětnou zkratkou. 
K § 1 odst. 2 
Doporučujeme přesunout zaváděnou legislativní zkratku až 
na konec textu ustanovení, jelikož nemá označovat všechny 
státní podniky, nýbrž jen ty, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 
K § 1 odst. 3 
a) V zájmu předejití případným aplikačním potížím 
doporučujeme zpřesnit uvedené podmínky vzniku nároku na 
příspěvek kvantifikovatelným způsobem, tj. stanovit, při jak 
rozsáhlém snižování počtu zaměstnanců, částečném 
uzavření provozu nebo ukončení části aktivit tento vzniká. 
b) Taktéž není ze znění ustanovení zřejmé, kterým dnem 
nárok vzniká, pročež doporučujeme jeho zpřesnění i v tomto 
směru. 
K § 1 odst. 4 
V zájmu pojmové přesnosti návrhu doporučujeme nahradit 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
VYSVĚTLENO – může se jednat o časově postupné 
uvolňování zaměstnanců v souladu s plánem 
restrukturalizace, které bude vyjádřeno jedním číslem 
např. za období 0,5 roku, navíc bude mít na příspěvek 
nárok každý uvolňovaný zaměstnanec 
 
AKCEPTOVÁNO 

 

AKCEPTOVÁNO 
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slovo „reorganizace“ slovem „restrukturalizace“. 
K § 2 odst. 1 
a) Doporučujeme předkladateli, aby se v odůvodnění 
vypořádal s otázkou, zda omezení příspěvku pouze na 
občany České republiky nezakládá nedůvodnou diskriminaci. 
b) Dále doporučujeme nahradit slovo „platnosti“ slovem 
„účinnosti“, neboť i s ohledem na znění odůvodnění k tomuto 
ustanovení měl předkladatel na mysli účinnost. 
c) Pro formulační zpřesnění doporučujeme vložit za slovo 
„útlum“ slovo „činnosti“, jelikož se nejedná o útlum těžební 
společnosti jako takové, nýbrž její činnosti. 
d) Konstatujeme, že poslední věta ustanovení není 
v navrženém znění smysluplná, jelikož návrh nepodmiňuje 
poskytnutí příspěvku určitou minimální délkou trvání 
pracovního poměru k těžební společnosti. Tuto skutečnost 
nicméně považujeme za nesprávnou, jelikož máme za to, že 
by příspěvek měl být směřován pouze osobám, které pro 
těžební společnost pracují delší dobu, nikoli zaměstnancům, 
kteří jsou v ní činní třeba jen pár měsíců. Z toho důvodu 
doporučujeme předmětnou větu nahradit tak, aby ustanovení 
vyžadovalo pro poskytnutí příspěvku trvání pracovního 
poměru k těžební společnosti v délce alespoň 2 roky. 
K § 2 odst. 2 
V zájmu sjednocení s odstavcem 1 doporučujeme v uvedené 
citaci užít pouze slovní citace „zákoník práce“. 
K § 2 odst. 4 a 5 
Způsob vymezení délky poskytování příspěvku, spočívající 
ve stanovení jejího minimálního a maximálního rozsahu, a 
v dalším odkázání na přílohu č. 2, je z hlediska legislativní 
techniky nevhodný a nepřehledný. Doporučujeme přílohu č. 2 
jako celek pro nadbytečnost vypustit, jelikož informace v ní 
obsažené jsou upraveny přímo v paragrafované části návrhu, 
pročež je jejich uvedení v příloze duplicitní. Zároveň 
doporučujeme vypustit závěrečnou část odstavce 4, týkající 

 

AKCEPTOVÁNO – navrhuje se podmínku vztáhnout na 
trvalé bydliště 

AKCEPTOVÁNO 

AKCEPTOVÁNO 

 

AKCEPTOVÁNO – i když i ten, kdo byl zaměstnán pouze 
např. 0,5 roku, bude mít problémy s hledáním zaměstnání. 
A příspěvek přitom představuje formu sociální dávky a je 
vyplácen pouhé 3 měsíce 

 

 

 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
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se délky poskytování příspěvku. Odstavec 5 pak 
doporučujeme koncipovat odlišně, aby v něm byla stručně a 
jasně obsažena všechna pravidla týkající se dané 
problematiky. Nově by tedy mohl znít např. takto: 
 
„(5) Příspěvek se poskytuje po dobu 
a) 3 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby 
k těžební společnosti trval méně než 5 let, 
b) 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby 
k těžební společnosti trval alespoň 5 let; doba poskytování 
příspěvku se prodlužuje o 3 měsíce za každý další rok 
nepřetržitého trvání pracovního poměru k těžební 
společnosti, nejvýše však o 30 měsíců.“. 
K § 2 odst. 6 a 7 
Doporučujeme předkladateli zvážit, zda poskytování 
příspěvku vybraným skupinám oprávněných osob po dobu 60 
měsíců není nepřiměřeně dlouhé, neboť bude těmto osobám 
zajišťovat stálý příjem prakticky až do přiznání starobního 
důchodu, pročež tyto nebudou motivovány hledat si nové 
zaměstnání. 
 
K § 2 odst. 8 
Doporučujeme ze závěru ustanovení vypustit pro 
nadbytečnost slova „podle tohoto nařízení“, neboť z užité 
legislativní zkratky „těžební společnost“ je zřejmé, že se 
jedná o subjekty vyjmenované v příloze č. 1. 
K § 3 odst. 1 
Požadujeme nahradit slovo „uplatní“ slovy „může 
uplatnit“, jelikož se zde jedná o subjektivní právo, u 
kterého vždy záleží na vůli oprávněného, zda jej uplatní, 
či nikoli. 
K § 3 odst. 1 
Doporučujeme, aby byl způsob podání žádosti o příspěvek 

 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO – bude dopsáno, …. k těžební 
společnosti trval méně než 5 let, ale alespoň 2 roky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYSVĚTLENO – jedná se o nejrizikovější skupinu 
zaměstnanců z hlediska jejich nového uplatnění na trhu 
práce, a proto se k nim přistupuje specifickým způsobem 
(zvýhodnění oproti mladším zaměstnancům) 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

 

AKCEPTOVÁNO – viz již uvedená připomínka MV ČR 
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upraven přímo v nařízení vlády. 
K § 3 odst. 3, § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 
V těchto ustanoveních předkladatel stanovuje lhůtu „do 15 
dnů“, aniž by ovšem vymezil, od kdy počíná běžet. 
Konstatujeme, že bez této informace jsou předmětné lhůty 
neurčité, pročež požadujeme jejich zpřesnění stanovením 
okamžiku, od kterého počínají běžet. 
K § 3 odst. 3 až 5 a 7 
Doporučujeme revizi a sjednocení terminologie užité v těchto 
ustanoveních, neboť se zde střídají slova „sdělí“, „uvede“ a 
„oznámí“. 
K § 3 odst. 4 
Vzhledem k tomu, že doporučujeme vypustit přílohu č. 2 pro 
nadbytečnost (viz připomínka č. 8), doporučujeme taktéž 
vypustit slova „v souladu s údaji uvedenými v příloze č. 2 
tohoto nařízení“. 
K § 3 odst. 6 
Upozorňujeme, že užitý odkaz „podle odstavce 3“ je 
evidentně nesprávný, pročež jej doporučujeme nahradit 
odkazem správným. 
K § 3 odst. 7 
a) Doporučujeme specifikovat způsob, jakým se příspěvek 
vyplácí. 
b) Konstatujeme, že užití formulace „, resp. ministerstvo“ 
v textu právního předpisu není vhodné. Předkladatel tím 
zřejmě poukazuje na situaci, kdy ministerstvo posuzuje 
námitky oprávněné osoby proti negativnímu písemnému 
oznámení poskytující organizace. Problém je však v tom, že 
o tomto opravném prostředku předkladatel informuje pouze 
v doprovodných materiálech, kdežto v návrhu samotném 
normativně upraven není. Z toho důvodu doporučujeme buď 
vypuštění předmětných slov, nebo doplnění ustanovení 
normujícího roli ministerstva v procesu žádání o příspěvek. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 

 

 

AKCEPTOVÁNO – bude doplněno  

AKCEPTOVÁNO – viz MV ČR - výše 
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c) Užití formulace „oznámila souhlas“ ve spojení 
s příspěvkem, na nějž vzniká nárok ex lege, považujeme za 
nepřesné, pročež doporučujeme předmětnou část ustanovení 
nahradit výstižnějším způsobem, např. „oznámila vznik“. 
 
K § 4 odst. 1 závěrečné části ustanovení 
Dáváme ke zvážení, zda budou úřady práce a obchodní 
společnosti zabývající se těžbou uhlí schopny plnit svou 
informační povinnost, jelikož oprávněná osoba není povinna 
jim sdělovat, zda má nárok na příspěvek. 
 
K § 5 odst. 1 
Upozorňujeme, že není jasné, proč a jak sestaví příslušná 
poskytující organizace přehled nároků oprávněných osob za 
následující měsíc, když ještě není zřejmé, kolik oprávněných 
osob do té doby přibyde nebo zda naopak nárok některých 
oprávněných osob do té doby nezanikne.  
 
K § 5 odst. 2 
Užitý odkaz „podle § 3 odst. 9“ je zjevně chybný, neboť 
takové ustanovení v návrhu není obsaženo. Patrně se má 
jednat o § 3 odst. 7, pročež doporučujeme opravu odkazu. 
K § 5 odst. 3 
Konstatujeme, že není zřejmé, kdy a jakou formou 
ministerstvo stanoví způsob prokazování správnosti 
vyplacených částek, pročež doporučujeme tuto informaci 
doplnit. 
K § 6 bodu 1 
Konstatujeme, že předmětný právní předpis není citován 
legislativně technicky konformním způsobem, pročež 
doporučujeme opravu tohoto bodu. 
K příloze č. 1 

AKCEPTOVÁNO 

 
 
AKCEPTOVÁNO – v souladu se stanoviskem MPSV bude 
přenesena povinnost na oprávněnou osobu 
ÚP ČR nemůže sdělovat informace o vyřazení uchazeče o 
zaměstnání, ani ukončení evidence (např. viz § 17 ZoZ). 
MPSV navrhuje přenést informační povinnost 
(vyřazení/ukončení evidence) na příjemce příspěvku. 
 
VYSVĚTLENO – bude se jednat, jako u dotace na ZNHČ, 
o zúčtovatelnou zálohovou platbu. V daném měsíci se tak 
nebude nezbytně jednat o absolutně přesné číslo, nýbrž o 
odhad potřeb.  

 

AKCEPTOVÁNO 

 

AKCEPTOVÁNO – bude doplněno „do 15 pracovních dnů 
po schválení nařízení vládou, a to formou pokynu“ 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

AKCEPTOVÁNO 
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a) S ohledem na naše doporučení vypustit přílohu č. 2 pro 
nadbytečnost (viz připomínka č. 8) doporučujeme přílohu č. 1 
přeznačit pouze jako přílohu a doplnit chybějící slova „k 
nařízení vlády č.   /2016 Sb.“. 
b) Dále doporučujeme v nadpisu přílohy nahradit slova 
„státních podniků“ slovy „poskytujících organizací“, a to 
v souladu s legislativní zkratkou zavedenou v § 1 odst. 2. 
V textu přílohy pak doporučujeme vypustit slova „(státního 
podniku)“, jelikož jsou nadbytečná. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad vlády ČR 
Odbor 
kompatibility 

Judikatura Soudního dvora EU v oblasti veřejné podpory 
ohledně financování sociální politiky ve prospěch 
zaměstnanců určitých podniků ovšem jasně uvádí, že 
sociální charakter státní pomoci sám o sobě není 
dostatečným argumentem pro automatické vyřazení 
takového příspěvku z kategorie státní podpory. Bude třeba 
zejména zkoumat, zda se dotčeným podnikům snižují 
náklady, které by jim za normálních podmínek vznikly. To 
odůvodnění nijak nerozebírá. Podnikatelský subjekt nemá 
získat žádné zvýhodnění, které by mohlo zlepšit jeho 
postavení např. tím, že bude zbaven některé ze svých 
povinností vůči svým zaměstnancům (např. C-241/94 Komise 
v. Francie). 
Navrhujeme proto doplnit návrh výslovně o to, že 
propuštěným zaměstnancům na základě důvodů uvedených 
v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce náleží nesnížené 
odstupné ve výši, která vyplývá ze zákoníku práce nebo ze 
závazné kolektivní smlouvy, neboť pokud by bylo na základě 
přiznání navrhovaného příspěvku společnostem umožněno 
vyjednat snížené odstupné v kolektivní smlouvě, bylo by 
možné takové ujednání považovat za nepřímé zvýhodnění 
takové společnosti a o veřejnou podporu by se bezpochyby 
jednalo. Ta by pak musela být notifikována Evropské komisi. 
Z výše uvedeného důvodu i z důvodu podle našeho názoru 
nedostatečného nastavení vzájemných vztahů při 
poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
těžebním společnostem navrhujeme, aby příspěvek byl 

VYSVĚTLENO – nejedná se o dotace podnikům (DIAMO 
a PKÚ budou výplatním místem). Vyplácení příspěvku 
není povinností organizace, ale státu. Příspěvek bude 
směřován na občany, kteří již nebudou zaměstnanci 
těžební společnosti. Specifický sociální příspěvek fyzické 
osobě, ne právnické, nejde tudíž o veřejnou podporu. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 
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vyplácen přímo na účet žadatele a nikoliv prostřednictvím 
těžební společnosti, aby nebylo pochyb, že příspěvek 
nemůže obohatit soukromou společnost. V opačném případě 
je nutno návrh notifikovat Evropské komisi jako veřejnou 
podporu. 

 K § 1 a příloze č. 1: 
Nařízení přiznává poskytování příspěvku k řešení 
restrukturalizace a útlumu hornictví pouze omezenému 
okruhu zaměstnanců v hornictví, podle toho, zda byli před 
propuštěním zaměstnanci konkrétních obchodních 
společností vymezených v příloze č. 1 nařízení (celkem 5 
těžebních společností). Právo EU ovšem chrání práva 
migrujících pracovníků tak, aby nebylo narušeno nebo 
znemožněno právo volného pohybu v rámci EU. Čl. 8 SFEU 
uvádí, že EU usiluje při všech svých činnostech (tzn. i 
v sociální oblasti viz čl. 151 a násl. SFEU) o odstranění 
nerovností. To podle našeho názoru znamená, že obdobné 
výhody by při splnění nastavených podmínek měli získat 
minimálně také bývalí zaměstnanci jiných těžebních 
společností, které se ocitnou ve stejně tíživé situaci 
v regionu, kde je průměrná a vyšší než průměrná 
nezaměstnanost (Nebo dokonce také zaměstnanci jiných 
sektorů, ocitnou-li se v analogické situaci v regionu s vysokou 
mírou nezaměstnanosti). 

VYSVĚTLENO. Specifický sociální příspěvek fyzické 
osobě. 

Rozšíření poživatelů příspěvku lze řešit novelou NV. 

 K § 2 odst. 1: 
Příspěvek není možné poskytovat pouze zaměstnancům, 
kteří jsou občany České republiky.  Čl. 18 SFEU zakazuje 
jakoukoliv diskriminaci na základě státní příslušnosti, čl. 45 
SFEU pak garantuje volný pohyb pracovníků v Unii a v odst. 
2 vyžaduje i odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky 
na základě státní příslušnosti, pokud jde o pracovní 
podmínky. Čl. 7 nařízení č. 492/2011 dále upřesňuje, že s 
pracovníkem jiné státní příslušnosti EU (resp. členem rodiny 
tohoto migrujícího pracovníka) nesmí být zacházeno z 
důvodu jeho státní příslušnosti jinak než s tuzemskými 
pracovníky, jde-li mimo jiné o pracovní podmínky, zejména z 

AKCEPTOVÁNO 
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oblasti odměňování, skončení pracovního poměru a návratu 
k povolání nebo opětného zaměstnání, pokud se stal 
nezaměstnaným. Takový pracovník požívá podle odst. 2 čl. 7 
uvedeného nařízení také stejné sociální a daňové výhody 
jako tuzemští pracovníci. Rovněž judikatura Soudního dvora 
EU stvrzuje uvedené zákazy diskriminace. Konkrétně např. 
známý spor C-399/09 ve věci Landtová proti České správě 
sociálního zabezpečení potvrdil, že právo EU brání takovému 
vnitrostátnímu pravidlu, které umožňuje vyplácet vyrovnávací 
příspěvek k dávce ve stáří pouze českým státním 
příslušníkům s bydlištěm na území ČR. Z uvedeného důvodu 
požadujeme odstranění požadavku státního občanství ČR z 
podmínek nároku na dotčený příspěvek. 

 Požadujeme vypustit z požadavků na vznik nároku na 
příspěvek podmínku pracovního poměru na dobu neurčitou. 
Směrnice  99/70/ES v čl. 1 přílohy stanoví jako svůj účel 
zejména uplatňování zásady zákazu diskriminace u 
pracovních poměrů na dobu určitou a v čl. 4 odst. 1 přílohy 
zakazuje horší zacházení se zaměstnanci v pracovním 
poměru na dobu určitou než se srovnatelnými zaměstnanci 
na dobu neurčitou, pokud odlišné zacházení nelze 
ospravedlnit objektivními důvody. V odst. 4 pak tato směrnice 
dále uvádí, že pro zaměstnance v pracovním poměru na 
dobu určitou platí stejná kritéria počtu odpracovaných let 
týkající se určitých pracovních podmínek jako pro 
zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou, ledaže 
je možné rozdílná kritéria počtu odpracovaných let 
ospravedlnit objektivními důvody. Vzhledem k tomu, že 
takové legitimní důvody pro ospravedlnění odlišného 
zacházení se zaměstnanci v pracovním poměru na dobu 
určitou nenalézáme a považujeme ostatní kritéria pro 
poskytnutí příspěvku jako dostatečně určující, považujeme 
uvedenou podmínku za s právem EU neslučitelnou. 

AKCEPTOVÁNO – podmínkou získání příspěvku je určitý 
počet odpracovaných let.  

 

MPSV V materiálu je třeba se vypořádat s vazbou poměrně 
vysokého a dlouhou dobu poskytovaného „Příspěvku ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a 

AKCEPTOVÁNO – příloha nazvaná Žádost o přiznání 
příspěvku, včetně požadavku na předložení potřebných 
dokladu nutných k podání žádosti, bude součástí nařízení. 
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útlumem činnosti těžebních uhelných společností“ (dále jen 
„příspěvek“) na sociální systém, zejména pokud jde o 
hledisko zohlednění příspěvku a jeho výše pro nárok na 
příjmově testované nepojistné sociální dávky státní sociální 
podpory a pomoci v hmotné nouzi. Požadujeme proto do 
materiálu doplnit (do odůvodnění a do sociálních dopadů v 
RIA), že se dle příslušných právních předpisů pro účely 
stanovení nároku a výše příjmově testovaných dávek státní 
sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, 
porodné, pohřebné) příspěvek jako příjem nebude 
započítávat a pro účely stanovení nároku a výše dávek 
pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na 
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) se příspěvek jako 
příjem započítávat bude.  
Obdobně požadujeme doplnit, že je možný souběh výplaty 
příspěvku s výplatou podpory v nezaměstnanosti nebo 
podpory při rekvalifikaci, s výplatou dávek důchodového 
pojištění a nemocenského pojištění a s výplatou odstupného 
náležejícího podle příslušných ustanovení zákoníku práce. 
V nařízení jsou vymezeny oprávněné osoby, tj. osoby, které 
budou mít nárok na příspěvek, jako osoby v pracovním 
poměru k těžební společnosti s tím, že výše příspěvku se liší, 
jde-li o osobu „s převažující odpracovanou pracovní dobou v 
podzemí“ a „s převažující odpracovanou dobou v 
povrchových profesích“. Není zřejmé:  
- jak se bude tato „odpracovaná doba“ prokazovat 
(nějakým výkazem o počtu hodin?), 
- co se míní „podzemím“ a co „povrchovými profesemi“; 
například v důchodovém pojištění se hovoří o „stálém 
pracovišti pod zemí v hlubinných dolech“. Je záměrem, aby 
příspěvek obdrželi všichni zaměstnanci těžebních 
společností, tj. například i administrativní zaměstnanci 
(účetní, personalisté, ekonomové, sekretářky atd.), řidiči, 
vrátní, uklízečky apod., neboť i tito zaměstnanci splňují 
vymezení pro nárok na příspěvek?, 
- jak se bude postupovat, když zaměstnanec pracoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude upraveno 

 

 

 

Rozhodující je slovo „převažující“ 
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část rozhodné doby podzemí a část na povrchu (např. 5 let 
na povrchu a 5 let podzemí); chybí převodní klíč. 
     Tyto otázky je třeba přesně upravit. 

 K § 1 odst. 4  
1. Není zřejmé, co se rozumí „zahájením uvolňování“. V § 1 
odst. 4, a poté v celém materiálu (včetně odůvodnění, RIA, 
atd.), je nutno pojem „uvolňování“ nahradit pojmem 
„propouštění“, a to ve všech tvarech. Jedná se o terminologii, 
kterou používá zákoník práce u hromadného propouštění. 

 
VYSVĚTLENO – důvody: 
- zahájení uvolňování = 1. rozvázání pracovního poměru 

v souladu s plánem restrukturalizace 
- proč propouštění, když se bude příspěvek týkat i 

zaměstnanců, kteří odejdou formou dohody 

 Navrhujeme, aby informační povinnost byla rozšířena rovněž 
o Úřad práce České republiky, resp. jeho příslušnou krajskou 
pobočku Úřadu práce České republiky. Zaměstnavateli sice 
vzniká povinnost ohlásit Úřadu práce České republiky 
hromadné propouštění zaměstnanců podle § 62 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
není mu však uloženo oznamovat Úřadu práce České 
republiky dlouhodobější plán restrukturalizace s možným 
dopadem na zaměstnanost. Jestliže nařízením bude 
stanoveno, že zaměstnavatel – těžební společnost zasílá 
Ministerstvu průmyslu a obchodu „Plán restrukturalizace“, 
doporučujeme rozšířit tuto povinnost i na příslušnou krajskou 
pobočku Úřadu práce České republiky s cílem zabezpečit v 
dostatečném předstihu akceschopnost služeb zaměstnanosti 
(včetně zabezpečení adekvátních finančních zdrojů k 
podpoře propouštěných osob). 

AKCEPTOVÁNO – z MPO budeme předávat MPSV 

 

 Navrhujeme stanovit právo na příspěvek i zaměstnancům, 
kteří rozvážou pracovní poměr dohodou (§ 49 zákoníku 
práce) ze stejných důvodů, z jakých ostatním zaměstnancům 
dal zaměstnavatel výpověď (restrukturalizace a útlum). 
Ustanovení § 2 odst. 1 návrhu nařízení vlády tedy 
navrhujeme doplnit tak, aby se příspěvek poskytoval rovněž 
zaměstnancům, kteří skončí pracovní poměr dohodou z 
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce 
(zatím podle stávajícího návrhu  - viz připomínka výše). 

VYSVĚTLENO – sice se nerozlišuje propuštění a dohoda, 
ale pro zlepšení vypovídací schopnosti bude požadavek 
zapracován 

 

 V § 2 odst. 1 návrhu je uvedeno, že příspěvek se poskytne 
zaměstnanci, který skončí pracovní poměr v době po nabytí 

AKCEPTOVÁNO 
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platnosti nařízení vlády, přičemž ve zvláštní části odůvodnění 
je uvedeno, že se jedná o dobu po nabytí účinnosti nařízení, 
což předpokládáme, že je správně, a proto navrhujeme v 
tomto smyslu upravit text uvedeného ustanovení. 

 

 V odstavci 1 je podmínkou nároku na příspěvek jako sociální 
dávky české státní občanství. Upozorňuje se, že takto 
stanovená podmínka občanství není v souladu s právem EU 
a jedná se o diskriminaci z důvodu státní příslušnosti (podle 
čl. 18 Smlouvy o fungování Evropské unie „je zakázána 
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti“). 
Ve vztahu ke kritériu státního občanství upozorňujeme na 
skutečnost, že nařízení EP a Rady (EU) č. 492/2011, o 
volném pohybu pracovníků uvnitř Unie předpokládá, že 
stejně jako s českými pracovníky budeme zacházet i s 
občany ostatních členských států. Rovnost zacházení je 
nutné zajistit mimo jiné  v přístupu k sociálním výhodám (tou 
navrhovaný příspěvek nepochybně je – viz rozsudek SD EU 
v případě Meintz C 57/1996). To znamená, že pokud bude 
příspěvek poskytován českým občanům zaměstnaným v 
dotčených těžebních společnostech, je nutné jej poskytnout i  
ostatním zaměstnancům, kteří jsou občany jiných členských 
států (Slovenska, Polska atd).  
Protože uvedená právní úprava EU má v ČR přímou právní 
účinnost, budou mít tedy občané EU stejné nároky jako čeští 
státní občané, i když to nařízení vlády bude výslovně 
vylučovat; jde však o to, aby text nařízení vlády nebyl v 
přímém rozporu s právem EU. 

AKCEPTOVÁNO  

 Není definován pojem „povrchové profese“, resp. z textu 
ustanovení nelze dovodit, zda jsou tím míněny veškeré 
povrchové profese zaměstnanců těžební společnosti, anebo 
pouze povrchové profese zaměstnanců těžební společnosti, 
kteří před restrukturalizací a útlumem těžební společnosti 
vykonávali hornickou činnost nebo činnost prováděnou 
hornickým způsobem. Dále by bylo vhodné upřesnit, co se 
považuje za převažující odpracovanou pracovní dobu a v 
jakém časovém období se převaha sleduje. 

AKCEPTOVÁNO – bude specifikováno, že se jedná o 
veškeré povrchové profese, převažující odpracovanou 
dobou se rozumí z celkové odpracované doby; příloha č. 2 
bude vypuštěna 
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Z návrhu není zřejmé, jestli existuje ještě další skupina 
zaměstnanců, která nemá převažující odpracovanou 
pracovní dobu ani v podzemí ani v povrchových profesích 
(přičemž není ani zřejmý obsah pojmu „povrchová profese“ 
viz výše).  
Tvoří-li zaměstnanci v podzemí a na povrchu úplný výčet 
propouštěných zaměstnanců, navrhujeme členit právo na 
příspěvek oprávněných osob, které měly převažující pracovní 
dobu v podzemí a ostatních oprávněných osob (ostatní 
osoby, které byly v pracovním poměru k těžební společnosti 
bez specifikace, že jde o povrchové profese). Obdobně by 
bylo nutné upravit i přílohu č. 2 k návrhu nařízení. 
 
Není jasný vztah úpravy příspěvku podle odstavců 4, 6 a 7 k 
úpravě podle přílohy č. 2, neboť dochází k překrývání. 

 K § 3 odst. 4 a 5 
V odstavcích 4 a 5 se hovoří o „přiznání“ a „nepřiznání“ – 
znamená to (čemuž dikce nasvědčuje), že poskytující 
organizace bude rozhodovat o přiznání nebo nepřiznání 
podle správního řádu? Pak není zřejmé, kdo by byl 
odvolacím orgánem. 
 

VYSVĚTLENO – bude se postupovat v souladu 
s připomínkou MV ČR 

 K § 4 odst. 1 
V odstavci 1 se hovoří o „úřadu práce“, což neodpovídá 
zákonu č. 73/2013 Sb., o Úřadu práce České republiky“ a 
zákonu o zaměstnanosti; znění je třeba přizpůsobit těmto 
zákonům. V návrhu nařízení vlády, a také v celém materiálu 
(včetně odůvodnění, RIA, atd.), je nezbytné používat pojem 
„Úřad práce České republiky“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Není jasné, co se stane, když obchodní společnost nesplní 
zde uloženou povinnost (navíc by se obchodní společnost 
mohla úspěšně bránit tím, že se jedná o povinnost, která není 
uložena zákonem nebo na základě zákona, srov. čl. 4 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, kde se stanoví, že 
„povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v 

AKCEPTOVÁNO – bude přeneseno na oprávněnou osobu 
formou čestného prohlášení. 
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jeho mezích“). 

 V odstavci 1 se navrhuje povinnost Úřadu práce České 
republiky informovat poskytující organizaci o případech 
vyřazení oprávněné osoby z evidence uchazečů o 
zaměstnání. S navrhovanou právní úpravou zásadně 
nesouhlasíme, protože by se jednalo o nepřímou novelu 
zákona o zaměstnanosti, který taxativně vymezuje informační 
povinnost Úřadu práce České republiky. Proto žádáme, aby 
tato oblast byla i v případě tohoto nařízení vlády upravena 
stejně jako v nařízení vlády č. 287/2001 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 397/2004 Sb., ve kterém je tato povinnost 
uložena oprávněné osobě, což považujeme za správné. 

AKCEPTOVÁNO – bude přeneseno na oprávněnou osobu 
formou čestného prohlášení. 

 

 Upozorňujeme, že uchazeč o zaměstnání je z evidence 
uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřazen podle § 30 
zákona č.. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Mezi 
důvody vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence 
uchazečů o zaměstnání však podle § 30 odst. 1 písm. c) 
zákona o zaměstnanosti náleží skutečnost, že „uchazeč o 
zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit 
povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce při 
zprostředkování zaměstnání“;  v takovém případě se však 
nemusí jednat o úmyslné zavinění na straně oprávněné 
osoby, ale o objektivní zdravotní stav limitující oprávněnou 
osobu v hledání zaměstnání. S ohledem na sociální povahu 
příspěvku neshledáváme jako vhodné, aby oprávněná osoba 
pozbyla nároku na tento příspěvek, pokud bude na základě 
uvedeného ustanovení zákona o zaměstnanosti vyřazena z 
evidence uchazečů o zaměstnání, tedy ze zdravotních 
důvodů. Žádáme proto o vyjmutí tohoto důvodu vyřazení z 
evidence uchazečů o zaměstnání z navrhovaného 
ustanovení.  
Zároveň je potřebné uvedené ustanovení formulovat v 
návaznosti na terminologii zákona o zaměstnanosti např. 
takto: „oprávněná osoba, která je uchazečem o zaměstnání 
vedeném v evidenci uchazečů o zaměstnání byla vyřazena z 

AKCEPTOVÁNO  
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evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b), 
d) a e) a odstavce 2 zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,“. 

 K § 4 odst. 1 písm. a) dále upozorňujeme, že evidence 
uchazeče o zaměstnání může být rovněž ukončena, a to na 
základě § 29 zákona o zaměstnanosti. Tuto skutečnost však 
návrh nařízení nepředjímá, tj. v případě ukončení evidence 
uchazeče o zaměstnání podle § 29 zákona o zaměstnanosti 
bude zachován nárok oprávněné osoby na jeho výplatu. 
Znamená to tedy, že oprávněná osoba bude tento pobírat i v 
případě, kdy nalezne pracovní uplatnění. Doporučujeme 
však, aby nárok na příspěvek pozbyla rovněž osoba, jíž byla 
evidence ukončena z důvodů uvedených v § 29 písm. c) a e) 
zákona o zaměstnanosti. 

AKCEPTOVÁNO  

MŽP Obecně k návrhu: 
Předložený návrh zcela zřejmě přejal znění nařízení vlády č. 
287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a 
útlumem hnědouhelného hornictví, pouze byly provedeny 
některé změny. To však s ohledem na standardy současné 
legislativní tvorby považujeme za nedostatečné, často nejsou 
dostatečně jasně vymezeny ani zcela základní definice a 
instituty. S ohledem na množství chyb a formulačních 
nejasností návrhu požadujeme jeho přepracování podle 
současných Legislativních pravidel vlády. 
 
§ 1, odst. 1: 
Vymezení provedené v odst. 1 je nejasné, neboť z něj není 
dostatečně zřejmé, zda tam spadají pouze zaměstnanci 
„fyzicky provádějící“ dané práce nebo i administrativní 
personál. Toto vymezení je proto nutné přeformulovat. 
 
§ 1, odst. 3: 
Vymezení restrukturalizace uvedené v odst. 3 je velmi vágní 
až nesprávné. Není definováno, co znamenají pojmy 
částečné uzavření, resp. část aktivit. Díky takto širokému 

Požadavek na vysvětlení od MŽP. 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENO – je-li uvedeno „zaměstnancům“, jedná se 
o všechny splňující dále uváděné podmínky 

 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
- ano, může se jednat i o snížení počtu pracovníků o 

x %, bude-li to v souladu s Plánem restrukturalizace, 
- definic restrukturalizace existuje mnoho 
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vymezení by se tak toto nařízení mohlo vztahovat i na 
společnosti, které sníží (uzavřou) objem svého provozu o 
pouhé 1 %, neboť i to je částečné uzavření provozu či 
snížení aktivit. Proto je nutné přesně specifikovat dané 
pojmy, a to včetně toho, jak velká část zaměstnanců musí být 
„propuštěna“, aby vznikl daný nárok. 
 
Zároveň požadujeme uvést definici restrukturalizace v 
samostatném odstavci. 
 
 
§ 1 odst. 4: 
S ohledem na znění odst. 4 se nabízí otázka, jaký dopad 
bude mít na nároky zaměstnanců to, když společnost nesplní 
své závazky a „Plán restrukturalizace“ ministerstvu nezašle. 
Mohlo by to znamenat, že nárok těchto zaměstnanců zanikne 
pouze proto, že jejich bývalý zaměstnavatel nesplnil své 
povinnosti – takovýto dopad by zakládal zřejmou 
nespravedlnost mezi zaměstnanci jednotlivých podniků. Zde 
je nutné doplnit řešení této situace, která jistě může nastat. 
 
§ 2 odst. 1: 
Není možné používat slovo „resp.“ v právním předpise. 
Zejména pak není jasné, proč by mělo být odkazováno na 
ust. § 2 odst. 6, když vše je řešeno v příloze č. 2. Dále také 
upozorňujeme, že když jde o odstavec v témže ustanovení, 
pak stačí uvést pouze např. „odst. 6“, není nutné odkazovat i 
na § 2. 
 
Dále se domníváme, že pokud je v odst. 1 uveden výčet 
podmínek, pak by měl být uveden formou pododstavců, 
nemluvě o nutném lepším formulování těchto podmínek. 
 
§ 2 odst. 3: 
Okresy byly zrušeny v roce 2002, proto je nutné změnit 

 
 

 

 

 

VYSVĚTLENO – budeme spolupracovat s odborovými 
organizacemi 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO  

 

 

 

 

VYSVĚTLENO – MPSV stále vychází při posuzování míry 
nezaměstnanosti z okresů  
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vymezení místní působnosti. 
§ 2 odst. 4, 5 a 6: 
Není možné používat slovo „resp.“ v právním předpise.  
Dále se také, v souladu s připomínkou k § 2 odst. 1, 
domníváme, že pokud je v odst. 1 uveden výčet podmínek, 
pak by měl být uveden formou pododstavců, nemluvě o 
lepším formulování těchto podmínek. 
 
 
 
§ 3 odst. 1: 
Předkladatel by měl také zavést liberační důvody, aby nárok 
automaticky nezanikl, pokud by oprávněné osoby nemohly 
daný nárok uplatnit z objektivních důvodů. 
 
§ 3 odst. 2: 
Způsob podání musí stanovit právní předpis, nikoliv 
nezávazné sdělení, které organizace možná zveřejní na 
svých stránkách (vzhledem k absenci sankcí ji k tomu nic 
nenutí). 
Dále také návrh neupravuje situaci, kdy by oprávněná osoba 
byla propuštěna v době, kdy ještě formulář zveřejněn 
nebude. 
 
 
 
§ 3 odst. 3: 
Z dikce odst. 3 vyplývá, že oprávněnost nároku posoudí 
státní podniky, tj. nikoliv orgán státní správy, ačkoliv finanční 
prostředky bude poskytovat stát, což považujeme za 
nepřijatelné. Navíc, v návaznosti na ust. § 5 odst. 2 pak není 
jasná role MPO a jeho posouzení, když vše již bude 
posouzeno. Proto je nutné nahradit posouzení ze strany 
státních podniků posouzením ze strany MPO. Důvodem je i 

AKCEPTOVÁNO  

 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO – bude řešit MPO 

 

 

AKCEPTOVÁNO – bude uvedeno v nařízení, vč. 
formuláře 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO – bude postupováno podle připomínky 
MV ČR (viz výše)  (SDĚLENÍ/ROHODNUTÍ) Subjekty 
zašlou na MPO doporučující návrh, zda poskytnou či 
neposkytnout a MPO zašle své vyjádření. 
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to, že pokud státní podniky posoudí věc nesprávně, nebude 
mít MPO dostatek času na prověření a v mezidobí obdrží 
oprávněné osoby vyrozumění od státních podniků, že jejich 
nárok je oprávněný. Pokud by oprávněným osobám následně 
nárok přiznán nebyl, pak by hrozila vleklá řízení o náhradě 
škody mezi oprávněnými a státními podniky. 
 
Příloha č. 2: 
V tabulce uvedené v příloze č. 2 požadujeme zásadní úpravu 
položky „Doba poskytování příspěvku“, která je zcela v 
rozporu s obecnými požadavky na tvorbu právních předpisů 
vyplývajících z Legislativních pravidel vlády, zejména pak s 
ust. čl. 2 odst. 2 písm. d), ve kterém je vyžadováno, aby 
připravovaný právní předpis byl koncipován jednoznačně a 
formulován přehledně, srozumitelně, jazykově a stylisticky 
bezvadně. Způsob, jakým je uváděn počet měsíců, po které 
má oprávněná osoba nárok na příspěvek, však tyto 
požadavky zcela zjevně nesplňuje. Není jasné, zda např. u 8 
odpracovaných let se bude nárok vztahovat na 12 měsíců 
nebo na 3 měsíce, případně zda jde o interval mezi 3 až 12 
měsíci a na základě jakých kritérií se má o době trvání mezi 
počty měsíců uvedenými v tabulce rozhodovat. 
To samé platí u délky trvání pracovního poměru po dobu 9, 
10, 12, 13 a 14 let. U délky trvání pracovního poměru po 
dobu 11, 15 až 24 let a po dobu delší než 25 let působí počet 
měsíců, ve kterých je nárok na příspěvek, tak, že je stanoven 
na dobu 12 měsíců a další uvedená čísla jsou pouze 
nedopatřením několikrát vložena. 
S ohledem na důvodovou zprávu se však lze domnívat, že 
předkladatel měl za cíl, aby například u doby trvání 
pracovního poměru více než 25 let byl nárok na příspěvek po 
dobu delší než 12 měsíců. Je-li toto skutečně záměrem 
předkladatele, pak je nutné v kolonce „Doba poskytování 
příspěvku“ uvedená čísla sečíst. Následně doporučujeme do 
této kolonky uvést pouze výsledek této matematické operace 
ve formě jednoho čísla tak, aby data v tabulce byla uvedena 

 

 

VYSVĚTLENO – Příloha č. 2 bude vypuštěna a výše a 
doba poskytování příspěvku bude upravena v příslušných 
ustanoveních 
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jednoznačně, jasně a bez možnosti jiného výkladu. 
 
Bod I/2 návrhu usnesení vlády: 
Požadujeme přesně vyčíslit, o jakou částku má být v roce 
2016 navýšena rozpočtová kapitola 322 – MPO. V usnesení 
vlády by měla být současně uvedena částka, o kterou je 
třeba navýšit předmětnou rozpočtovou kapitolu v rámci 
střednědobého výhledu státního rozpočtu na roky 2017 a 
2018. 
 
 
Odůvodnění návrhu nařízení: 
Obecná část odůvodnění nemá všechny náležitosti 
stanovené v čl. 14 odst. 1 písm. a) až i) Legislativních 
pravidel vlády, požadujeme proto jejich dopracování. 
 
Vyčíslení nákladů je zmatečné a nepřehledné. Požadujeme v 
této souvislosti doplnit do odůvodnění následující informace: 
 
• Jaké náklady pro státní rozpočet přinese předkladatelem 

prosazovaná varianta (tj. včetně zvýhodnění 
nejrizikovější skupiny zaměstnanců) po jednotlivých 
letech 2016 – 2021. 

• Proč jsou do nákladů obou variant dle přílohy č. 2 návrhu 
nařízení vlády (omezené i se zvýhodněním) započítány 
náklady nulové varianty? Do nákladů jakéhokoliv 
materiálu by měly být započítány pouze náklady, které 
přinese samotný materiál, a nikoliv i náklady, které by 
vznikly bez ohledu na jeho schválení.  

• Z tabulky č. 9 na str. 23 Hodnocení dopadů regulace 
vyplývá, že celkové náklady, jež by v letech 2016 – 2021 
státnímu rozpočtu v důsledku předkládaného materiálu 
měly vzniknout, činí v případě kompenzací 
zaměstnancům pracujícím v podzemí 1 163 509 tis. Kč a 
v případě zaměstnanců pracujícím na povrchu 170 624 

VYSVĚTLENO – vše závisí na počtu uvolňovaných 
zaměstnanců a termínu jejich uvolňování 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO  

 

VYSVĚTLENO – vše jsou pouze hypotetické propočty. 
Konkrétní údaje budou záviset na počtu uvolňovaných 
zaměstnanců a termínu jejich uvolňování 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO – bude vypuštěno  
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tis. Kč, celkem tedy 1 334 133 tis. Kč. 
 
Z tabulky na straně 26 Hodnocení dopadů regulace je však 
zřejmé, že na základě navrhovaného materiálu by jen v 
případě propouštěných zaměstnanců společnosti OKD bylo 
na kompenzacích vyplaceno celkem přes 4,3 mld. Kč, z toho 
v letech 2016 – 2021 by mělo být dle tabulky na straně 25 
vyplaceno propuštěným zaměstnancům OKD 1 166 979 tis. 
Kč.   
 
Z uvedeného plyne, že kompenzace (nejen) propuštěným 
zaměstnancům OKD by byly na základě navrhovaného 
materiálu vypláceny za horizont roku 2021 (v Odůvodnění je 
zmiňován rok 2023). V takovém případě požadujeme 
kvalifikované vyčíslení skutečně všech potenciálních nákladů, 
které předložený materiál pro státní rozpočet přinese či v 
budoucnu přinést může, bez omezení rokem 2021. 
 
• Požadujeme vysvětlit rozpor mezi částkou uvedenou 

jako kompenzace propuštěným zaměstnancům OKD v 
letech 2016 – 2021 ve výše uvedené tabulce č. 9 (1 186 
415 tis. Kč) a v tabulce na str. 25 (1 166 979 tis. Kč). 

AKCEPTOVÁNO – informace (tabulka) o celkových 
„hypotetických“ nákladech OKD, a.s. bude vypuštěna 

 

 

 

VYSVĚTLENO – u zaměstnanců, kteří budou pobírat 
příspěvek 5 let a budou propuštěni v roce 2018 je 
konečným termínem pobírání příspěvku rok 2023 

 

 

AKCEPTOVÁNO – informace (tabulka) o celkových 
„hypotetických“ nákladech OKD, a.s. bude vypuštěna 

 

SPČR Veškerá opatření k nalezení pracovního uplatnění pro tyto 
zaměstnance s využitím současných nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti včetně připravovaného zcela nového nástroje 
tak nebudou fungovat. V tomto kontextu působí příspěvek 
zcela kontraproduktivně a lze pochybovat o efektivnosti takto 
vynaložených finančních prostředků, protože problém 
uvolněných nezaměstnaných lidí neřeší, ale pouze odsouvá.  
Nabízí se otázka, proč se nevzal za základ již odzkoušený 
model, a to příspěvek poskytovaný zaměstnancům podle 
nařízení vlády č. 310/2000 Sb., o některých opatřeních 
souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu, 
postavený právě na urychleném navrácení uvolněných 
zaměstnanců do zaměstnání - krátká doba poskytování 
(18měsíců), částka 180-200 tisíc Kč ve třech splátkách a 

NEAKCEPTOVÁNO – nařízení vlády představuje jedno ze 
souhrnu opatření na podporu uvolňovaných zaměstnanců.  
Členové tripartity požadovali počátkem roku 2016 
zpracovat návrhy sociálních opatření ze strany státu. 
Jedním z opatření za MPO byl návrh zpracování 
rezortního restrukturalizačního příspěvku. Všechny návrh 
byly členy 125. Plenárního zasedání RHSD dne 1. února 
2016 projednány. 
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motivační provázání příspěvku s nástupem do nového 
zaměstnání. 

MO S předloženým materiálem nesouhlasíme jako s celkem a 
požadujeme jeho stažení z legislativního procesu. 
Odůvodnění: V žádném případě nelze souhlasit s tím, aby 
stát řešil problémy nejen vybraného soukromého sektoru 
ekonomiky, ale pouze některých jeho konkrétních součástí 
(společností). Jedná se o nebezpečný precedent, kdy 
jakákoliv jiná, společensky preferovaná skupina může 
kdykoliv v budoucnu žádat o pomoc ze státního rozpočtu, 
ačkoliv primární odpovědnost by měla ležet na jejich 
zaměstnavateli.  
Návrh z tohoto důvodu považujeme za nesystémový a 
neřešící příčiny, ale pouze následky. Opakovaně apelujeme 
na to, aby stát pomáhal maximálně tím, že propuštěným 
horníkům pomůže najít novou práci, např. formou 
rekvalifikací či pobídek. Navržené nařízení tento problém 
vůbec neřeší a naopak v principu odrazuje propuštěné 
horníky, aby si nějakou práci našli. Paradoxně ti, kteří tak 
učiní, o příspěvek přijdou. 
 
V případě, že výše uvedená připomínka nebude 
akceptována, uplatňujeme následující připomínky: 
K návrhu usnesení 
Požadujeme odstranit body I/2 a související II/1 z 
předloženého návrhu usnesení. 
 
Požadujeme odstranit bod II/2, písm. c) z předloženého 
návrhu usnesení. 
 
Odůvodnění připomínek: Podle bodu I/2 návrhu usnesení 
vlády mají být pro rok 2016 posíleny výdaje kapitoly 322 
Ministerstvo průmyslu a obchodu na krytí nákladů spojených 
s realizací návrhu nařízení vlády z rozpočtové kapitoly VPS 
položka Vládní rozpočtová rezerva. Pro rok 2016 

NEAKCEPTOVÁNO – nařízení vlády představuje jedno ze 
souhrnu opatření na podporu uvolňovaných zaměstnanců. 
 Členové tripartity požadovali počátkem roku 2016 
zpracovat návrhy sociálních opatření ze strany státu. 
Jedním z opatření za MPO byl návrh zpracování 
rezortního restrukturalizačního příspěvku. Všechny návrh 
byly členy 125. Plenárního zasedání RHSD dne 1. února 
2016 projednány. 
Jiné sektory v minulosti o specifickou dávku nepožádyly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO – jedná se o úkoly související 
s finančním zajištěním roku 2016, nejsme momentálně 
schopni kvantifikovat – nevíme, kdo kdy bude uvolněn 
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požadujeme tuto skutečnost řešit prostřednictvím již 
schváleného rozpočtu pro rok 2016 Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, to znamená prostřednictvím jeho vlastních úspor 
případně z nároků z nespotřebovaných výdajů. 
Obdobně podle bodu II/2 písm. c) návrhu usnesení vlády se 
ukládá ministru průmyslu a obchodu uplatnit požadavky na 
realizaci nařízení od roku 2017. 
K materiálu 
Podle § 4 návrhu nařízení vlády nárok na příspěvek zaniká v 
případech, kdy oprávněná osoba byla vyřazena z evidence 
uchazečů o zaměstnání podle § 30 odst. 1 písm. b) až d) a 2 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo oprávněné 
osobě vznikl pracovní poměr k obchodní společnosti, 
zabývající se těžbou uhlí. Požadujeme upravit větu v § 4 
odst. 1) písm. b) tak, aby zněla: „oprávněné osobě vznikl 
pracovní poměr.“      
Odůvodnění: Jedním ze základních důvodů zpracování 
nařízení vlády je zmírnit sociální dopady propuštěným při 
hledání práce, přičemž by nemělo být rozhodující, v jakém 
oboru ji daná osoba následně najde. Požadujeme proto 
odstranit dovětek o tom, že se musí jednat o pracovní poměr 
u obchodní společnosti zabývající se těžbou uhlí, pro který 
neexistuje logické zdůvodnění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO – jsou umožněny souběhy s výjimkou 
opětovného zaměstnání u subjektu zabývajícím se těžbou 
uhlí 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 20. července 2017 

Vypracoval: Ing. Milan Adámek Podpis: 
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