
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 

souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem (dále jen „příspěvek“) činnosti právnických 

osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu je rozšíření okruhu oprávněných osob, které mohou 

požádat o příspěvek poskytovaný ze stejného důvodu podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o 

zaměstnance právnických osob mimo jiné zabývajících se hlubinnou těžbou uhlí a uranu. Mimo 

ně je navrhováno zařadit i společnost Severní energetická a.s., jejíž zaměstnanci přijdou o 

zaměstnání z důvodu vládního rozhodnutí o neprolomení limitů těžby na lomu ČSA. Tyto 

právnické osoby jsou taxativně vymezeny v příloze č. 1 návrhu nařízení vlády. Účelem tohoto 

příspěvku je komplexní dokončení zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících 

s restrukturalizací nebo útlumem dopadů všem zaměstnancům právnických osob těžících uhlí 

nebo uran hlubinným způsobem. Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům 

skončí v přímém důsledku restrukturalizace nebo útlumu jejich činnosti, budou mít nárok na 

poskytování příspěvku, a to obdobně jako v případě poskytování příspěvku podle nařízení vlády 

č. 167/2016 Sb. Toto nařízení by přitom mělo představovat jedno z možných doplňujících 

opatření v celém jejich komplexu, na jejichž základě by mohlo, v souvislosti s restrukturalizací, 

uhelného a uranového hornictví, dojít k rozložení působení negativních důsledků spojených 

s útlumem těžby v čase, a to nejen vůči konkrétním fyzickým osobám, ale v důsledku 

multiplikačních efektů i v daném regionu (např. snížení koupěschopnosti obyvatelstva). 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Nařízení vlády je v souladu s čl. 78 Ústavy České republiky vydáváno k provedení zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis ve svém ustanovení 

§ 7 odst. 1 písm. b) umožňuje jako výdaj ze státního rozpočtu hradit blíže nespecifikované 

„ostatní sociální dávky“. Ve své podstatě se jedná o příspěvek, jenž vychází ze stejného 

principu, který byl v minulosti použit v souvislosti s restrukturalizací nebo útlumem 

hnědouhelného hornictví při přípravě nařízení vlády č. 287/2001 Sb. Ten byl na základě tohoto 

nařízení vlády vyplácen zaměstnancům v něm vymezených obchodních společností 

postižených útlumem činnosti. Schválením nařízení vlády č. 167/2016 Sb., je umožněno 

v podstatě obdobným způsobem vyplácet příspěvek zaměstnancům společnosti OKD, a.s. 

v insolvenci, kteří byli nebo budou propuštěni v souvislosti s restrukturalizací nebo útlumem 

činnosti těžební společnosti. Obdobný princip (provedení zákona ČNR č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice 

/rozpočtová pravidla republiky/) byl přitom využit již při přípravě nařízení vlády č. 310/2000 

Sb., o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu. To kromě 

jiného stanovilo podmínky a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků 

restrukturalizace zaměstnancům hutních společností, které byly specifikovány v příloze 

k tomuto nařízení vlády.  
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Současně je vhodné zdůraznit, že problematika poskytování „zvláštní sociální dávky“ horníkům 

ke zmírnění sociálních důsledků v návaznosti na změnu zaměstnání je sice obsažena v zákonu 

č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění pozdějších předpisů, ale použití 

tohoto zákona by v tomto případě nebylo vhodné. Důvody spočívají zejména v tom, že se tento 

zákon obecně vztahuje (za splnění stanovených podmínek) na zaměstnance všech hornických 

organizací, přičemž je tento příspěvek vyplácen z finančních prostředků zaměstnavatele. 

Předkládaný návrh nařízení vlády se však vztahuje pouze na zaměstnance určených 

právnických osob (dále jen „určené těžební společnosti“), jejichž pracovní poměr skončí 

výpovědí podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací nebo 

útlumem jejich činnosti (dále jen „uvolňovaní zaměstnanci“) nebo dohodou podle § 49 

zákoníku práce z týchž důvodů s tím, že dávky budou hrazeny ze státního rozpočtu. 

Předkládaný návrh nařízení vlády již s určitým předstihem reaguje na předpokládaný vývoj 

zaměstnanosti v akciových společnostech Severní energetická, včetně  zaměstnanců těžebních 

společností, kteří mají trvalé místo výkonu práce na lomu ČSA (Sev.en WT, a.s., Coal Services 

a.s., Czech Coal Power s.r.o., KSK – BELT, a.s. a Slovácké strojírny, a.s. – závod 05), Důl 

Kohinoor, Slezská důlní díla a.s. a OKD, HBZS, a.s. V případě Severní energetické a.s. lze 

důvody budoucího snížení objemu těžby spatřovat zejména v zafixování stávající velikosti 

dobývacího prostoru souvisejícího s neprolomením územně ekologických limitů těžby hnědého 

uhlí. V případě společností Slezská důlní díla a.s. a OKD, HBZS, a.s. se negativně projevuje 

postupné ukončení těžby černého uhlí na závodech OKD, a.s., Paskov, Darkov a Lazy. Těžba 

hnědého uhlí na Dole Kohinoor a.s. byla ukončena z důvodů nerentabilnosti těžby k 31. březnu 

2016. 

Postupná uzavírka uranového dolu Rožná v Dolní Rožínce, o. z. GEAM k 31. prosinci 2017 

byla schválena usnesením vlády č. 50/2016 k řešení sociálních důsledků uzavírky uranového 

dolu Rožná v Dolní Rožínce v souladu s usnesením vlády ze dne 22. prosince 2014 č. 1086, k 

dalšímu postupu těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka a k předpokladům další 

možné těžby uranu v České republice. 

Poskytování příspěvku nepředstavuje stejně jako v případě již schváleného příspěvku dle 

nařízení vlády č. 167/2016 Sb., veřejnou podporu z toho důvodu, že tento příspěvek není určen 

na krytí povinností vyplývajících pro určené těžební společnosti z platných právních předpisů. 

Již dříve bylo ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž konstatováno, že veřejná podpora v 

případě státních podniků nenastává.  Z hlediska státního podniku DIAMO, který figuruje na 

„obou stranách“ přílohy č. 1 (jako poskytující organizace i jako subjekt, jehož bývalým 

zaměstnancům bude příspěvek poskytován), se rovněž nemůže jednat o veřejnou podporu, 

neboť finanční prostředky určené na výplatu příspěvku budou zasílány na zvláštní účet a jejich 

použití bude podléhat kontrole ze strany MPO. Na základě uvedených skutečností tak lze 

konstatovat, že určeným těžebním společnostem z realizace navrhovaného nařízení vlády 

nevznikne žádná výhoda a tudíž je předkládaný návrh v souladu s předpisy EU. Jedná se o 

příspěvek, který je směrován konkrétním bývalým zaměstnancům určených těžebních 

společností, kteří v době přiznání příspěvku prochází evidencí na Úřadu práce České republiky, 

příp. předloží doklad o ukončení pracovního poměru s určenou těžební společností. Finanční 

prostředky státu tak budou přímo poskytovány oprávněným osobám prostřednictvím 

poskytujících organizací (příslušných státních podniků), které nemají žádný vztah k určeným 

těžebním společnostem, a to buď formou jejich zasílání na jimi sdělený účet, nebo formou 

peněžní poukázky na adresu trvalého pobytu. 
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Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy a nároky na státní 

rozpočet 

Z podkladů akciových společností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 pod pořadovými čísly 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, resp. z jejich kvalifikovaných odhadů, které byly využity při zpracování 

Hodnocení dopadů regulace (dále jen „RIA“) ve fázi před meziresortním připomínkovým 

řízením, vyplynulo, že se dopad snižování těžby v důsledku uzavírky a restrukturalizace těchto 

právnických osob, resp. jejích částí v letech 2016 až 2018 projeví úbytkem minimálně 1 330 

pracovních míst. 

Vlastní vyplácení příspěvku je přitom diferencováno s ohledem na typ pracovních činností 

dotčených osob u těžebních organizací (práce na povrchu/práce v podzemí hlubinných dolů) a 

na dobu, po kterou byl konkrétní zaměstnanec u těžební organizace zaměstnán. Konkrétní výše 

a doba vyplácení příspěvku je uvedena v § 2 odstavec 3 a § 3 odst. 1 až 3 návrhu nařízení vlády.  

Početně největší skupinu tvoří zaměstnanci, kteří v uhelných hornických společnostech 

odpracovali více než 15 let. Ti tvoří více než polovinu všech zaměstnanců určených 

právnických osob. Celková maximální výše příspěvku, který bude jednotlivým fyzickým 

osobám vyplácen po dobu až 36 měsíců a u nejrizikovější skupiny zaměstnanců (minimální věk 

50 let, minimální doba pracovního zařazení v podzemí hlubinných dolů na uhlí 25 let a 

odpracování 3 300 směn, resp. dosažení věku 55 let a minimální doba pracovního zařazení 

v povrchových profesích 25 let) až 60 měsíců, dosáhne podle typu dosavadní převažující 

pracovní činnosti částky až 480 tis. Kč u pracovníků v podzemí, resp.  318 tis. Kč u pracovníků 

v povrchových profesích. V případě určené těžební společnosti zabývající se těžbou uranu pak 

podmínkou pro vyplácení maximální výše příspěvku zaměstnanci v podzemí hlubinného dolu 

po dobu 5 let představuje dosažení věku 50 let a splnění podmínek nepřetržitého trvání 

pracovního poměru k této společnosti v délce minimálně 15 let a odpracování alespoň 2 200 

směn.  

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá uvolňování dotčených zaměstnanců v jediném termínu, 

nýbrž postupně, bude v praxi docházet k časovému rozložení výplat příspěvku v návaznosti 

na vznik nároku. Ve vztahu ke společnostem (resp. jejich částem) uvedeným v Příloze č. 1 

návrhu nařízení je tedy možné předpokládat, že doba výplaty příspěvku může představovat až 8 

let (období let 2016 až 2023), čímž dojde k rozložení celkové výše příspěvku do jednotlivých 

let a ke snížení tlaku na státní rozpočet. 

Stejně jako u nařízení vlády č.167/2016 Sb., každá fyzická osoba bude mít možnost ve 

stanoveném termínu předložit svoji žádost podle vymezené příslušnosti (viz Příloha č. 1 

nařízení) poskytovatelům příspěvku. Ti budou pověřeni posuzováním žádostí o vyplácení 

příspěvku. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak bude ústředním orgánem státní správy, který 

má ve své kompetenci toto nařízení vlády, a proto se na něj mohou obrátit neúspěšní žadatelé 

o přiznání příspěvku. MPO bude současně činnost poskytovatelů kontrolovat. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Vzhledem k tomu, že realizací předmětných opatření nevzniká těžební společnosti žádná 

výhoda – nejsou naplněny znaky veřejné podpory, tudíž je předkládaný návrh nařízení vlády 

v souladu s předpisy EU. 
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d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Návrh nařízení vlády je v souladu s čl. 78 Ústavy České republiky vydáváno k provedení 

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

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis ve svém ustanovení 

§ 7 odst. 1 písm. b) umožňuje jako výdaj ze státního rozpočtu hradit blíže nespecifikované 

„ostatní sociální dávky“. Ve své podstatě se jedná o příspěvek, jenž vychází ze stejného 

principu, který byl v minulosti použit v souvislosti s restrukturalizací nebo útlumem 

hnědouhelného hornictví při přípravě nařízení vlády č. 287/2001 Sb.  

Předmětný návrh nařízení vlády navazuje na nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke 

zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických 

osob v insolvenci zabývající se těžbou černého uhlí, které potvrdila vláda svým usnesením č. 

405 dne 11. května 2016. Předmětný návrh nařízení vlády má v podstatě stejný obsah jako již 

schválené nařízení vlády č. 167/2016 , pouze je v něm rozšířena řada právnických osob těžících 

uhlí nebo uran hlubinným způsobem s výjimkou společnosti Severní energetická a.s., která těží 

hnědé uhlí povrchově. Přijetím návrhu nařízení vlády bude současně naplněn úkol z  návrhu 

usnesení vlády k materiálu o Opatřeních kompenzujících ztrátu pracovních míst v Ústeckém 

kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí zpracovaného Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, který je v současné době připraven k předložení vládě. Předkládaný návrh 

nařízení vlády je zpracován v důsledku ekonomického zmírnění tíživé finanční situace 

propuštěných horníků v ČR při hledání nového zaměstnání.  

 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 

Schválení návrhu nařízení vlády se dotkne (v období let 2016 – 2018) 1330 zaměstnanců 

těžebních společností a zatíží státní rozpočet ve výši cca 200 mil. Kč. Dojde ke snížení míry 

negativního působení sociálních důsledků spojených s uvolňováním zaměstnanců určených 

těžebních společností. Podnikatelské prostředí bude předmětným příspěvkem ovlivněno 

pozitivně. Z hlediska životního prostředí se jedná o akci s indiferentním vztahem k této 

problematice.  

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Předkládaný návrh nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních 

údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

j) Zhodnocení dopadů na státní statistickou službu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na státní statistickou službu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSADBCWFU2)



5 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

Úvodní ustanovení vymezuje věcnou působnost návrhu nařízení vlády ke zmírnění sociálních 

dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících 

se těžbou uhlí nebo uranu. Podmínkou zařazení konkrétní právnické osoby mezi určené těžební 

společnosti uvedené v příloze č. 1, jejímž zaměstnancům bude vyplácen příspěvek, je provádění 

těžební činnosti ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách 

a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že u tohoto subjektu dochází, resp. 

bude docházet k restrukturalizaci nebo útlumu jeho činnosti, který je doprovázen snižováním 

počtu zaměstnanců. Příspěvek bude poskytovat z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K § 2 

Definuje se oprávněná osoba, která může uplatnit svůj nárok na výplatu příspěvku, jako 

zaměstnanec, jehož pracovní poměr, sjednaný s určenou těžební společností, skončí v době po 

nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády výpovědí z důvodů podle § 52 písm. a) až c) zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nebo dohodou podle § 49 ze 

stejných důvodů, přičemž důvody skončení pracovního poměru musí být vždy vázány 

na restrukturalizaci nebo útlum určené těžební společnosti, vyvolané snížením objemu těžby. 

Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle odstavce 2 pak je, že v  kraji, v němž měla 

oprávněná osoba místo výkonu práce před skončením pracovním poměru, byl v ukončeném 

kalendářním pololetí přede dnem skončení pracovního poměru průměrný podíl 

nezaměstnaných osob podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí vyšší nebo roven 

průměrnému podílu nezaměstnaných osob v České republice.  

V odstavci 3 se vymezuje výše příspěvku v návaznosti na převažující typ odpracované pracovní 

doby u těžební společnosti (povrch/podzemí).  

Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši 

a) 8 000 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím 

výkonem práce v podzemí, nebo 

b) 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti s převažujícím 

výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu. 

K § 3 

Odstavec 1 vymezuje dobu poskytování příspěvku v závislosti na době trvání pracovního 

poměru k určené těžební společnosti. Tato doba se může prodloužit za každý další rok 

nepřetržitého trvání pracovního poměru k určené těžební společnosti, nejvýše však o 30 měsíců.  

 

Odstavec 2 obsahuje specifické ustanovení pro poskytování příspěvku oprávněným osobám 

s převažující odpracovanou pracovní dobou v podzemí v návaznosti na dosažený věk, počet let 

odpracovaných v těžební společnosti a počet odpracovaných směn (dosažení minimálně věku 

50 let, minimálně 25 let, resp. 15 let odpracovaných v určené těžební společnosti a odpracování 

minimálně 3 300 směn, resp. 2200 směn), a to v členění podle toho, zda se jednalo o těžbu uhlí 

nebo uranu. Jedná se o kategorii zaměstnanců, která představuje nejrizikovější skupinu osob 
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hledajících nové zaměstnání. Navrhuje se proto, aby při splnění uvedených podmínek tato 

skupina zaměstnanců pobírala příspěvek po dobu 60 měsíců (tzn. 5 let).  

Odstavec 3 obsahuje obdobné speciální ustanovení ve vztahu k oprávněným osobám 

s převažující odpracovanou pracovní dobou v povrchových profesích v návaznosti na dosažený 

věk a počet let odpracovaných v určené těžební společnosti (dosažení minimálně věku 55 let a 

minimálně 25 let odpracovaných v těžební společnosti). I v tomto případě se jedná o kategorii 

zaměstnanců, která představuje nejrizikovější skupinu osob hledajících nové zaměstnání, proto 

se navrhuje, aby při splnění uvedených podmínek tato skupina zaměstnanců pobírala příspěvek 

po dobu 60 měsíců (tzn. 5 let).  

Odstavec 4 specifikuje, co vše se započítává do nepřetržitého pracovního poměru. 

V odstavci 5 se dále stanoví zásada, že má-li oprávněná osoba nárok na poskytování zvláštního 

příspěvku horníkům podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje se příspěvek pouze ve výši rozdílu mezi obecně platnou výší 

příspěvku a výší zvláštního příspěvku horníkům.  

V odstavci 6 je uvedena obdobná zásada že má-li oprávněná osoba nárok náhradu za ztrátu 

na výdělku podle § 271b zákoníku práce, poskytuje se příspěvek pouze ve výši rozdílu mezi 

obecně platnou výší příspěvku a výší náhrady za ztrátu na výdělku. 

K § 4 

Odstavce 1 a 2 vymezují dobu, ve které může oprávněná osoba uplatnit svůj nárok na příspěvek 

a u jakého subjektu tak může učinit (příslušná poskytující organizace). Současně se stanoví, 

že po uplynutí doby, v níž může být nárok uplatněn (6 kalendářních měsíců od ukončení 

pracovního poměru s určenou těžební společností), nárok na příspěvek zaniká. 

V odstavcích. 3až 8 jsou uvedeny zásady pro uplatnění nároku na příspěvek ve formě žádosti, 

kterou bude na základě stanovených pravidel doporučovat MPO poskytující organizace a pro 

postup posuzování žádostí ze strany jednotlivých subjektů. 

K § 5 

Odstavec 1 vymezuje důvody zániku příspěvku, které spočívají ve vyřazení uchazeče o 

zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce 

České republiky z důvodů uvedených v zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, ve vzniku pracovního poměru oprávněné osoby k právnické osobě 

zabývající se těžbou uhlí nebo uranu, v zahájení pobírání starobního důchodu, v pravomocném 

odsouzení za úmyslný trestný čin nebo smrtí oprávněné osoby.  

 

Současně je řešena v odstavci 2 otázka získání potřebných informací, a sice, že nenastala žádná 

skutečnost, která by měla vliv na trvání nároku na příspěvek. Tyto informace jsou získávány 

především formou čestného prohlášení ze strany oprávněné osoby, které bude předkládáno 

pravidelně 1x měsíčně poskytující organizaci, současně s dalšími doklady vymezenými ve 

vzoru „Žádosti“ obsažené v příloze č. 2 návrhu nařízení vlády, 

 

Odstavec 3 stanovuje dobu, ve které dochází k zániku nároku na příspěvek, přičemž tato doba 

je navázána na vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 1.  
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K § 6 

Stanoví se povinnosti jednotlivých subjektů související s poskytováním finančních prostředků 

ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku. Těmito subjekty jsou MPO a poskytující organizace 

-příslušné státní podniky. Ty budou evidovat stav a pohyb finančních prostředků na k tomuto 

účelu zřízených podrozvahových účtech a každé čtvrtletí budou MPO prokazovat správnost 

vyplacených částek způsobem, který bude ze strany MPO stanoven. MPO bude kontrolovat 

plnění povinností souvisejících s výplatou příspěvku s využitím zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a jejich porušení bude posuzováno podle jako porušení 

rozpočtové kázně.  

K § 7 

V souvislosti s definicí restrukturalizace pro potřeby nařízení vlády se předpokládá, že si MPO 

vyžádá od příslušných určených těžebních společností zpracované plány restrukturalizace 

a plány postupu při ukončování poměru zaměstnanců nejméně 3 měsíce před předpokládaným 

dnem zahájení snižování počtu zaměstnanců, a to ještě před zahájením výplaty příspěvku. Ty 

budou obsahovat informace vymezené v návrhu nařízení vlády a podmiňující výplatu 

příspěvku. V této oblasti se přitom předpokládá úzká spolupráce MPO s jednotlivými 

odborovými organizacemi a jejich svazy.  

K § 8 

Jedná se o přechodné ustanovení vztahující se na určení právnické osoby, která zahájila 

restrukturalizaci nebo útlum své činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Takový 

subjekt ve svém plánu postupu při ukončování poměru zaměstnanců, uvede, vedle skutečností 

vymezených v § 1 odst. 4, seznam oprávněných osob, se kterými v souvislosti 

s restrukturalizací nebo útlumem své činnosti skončil pracovní poměr § 52 písm. a) až c) zákona 

č. 262/2006 Sb., nebo dohodou z týchž důvodů, a to v období od počátku roku 2016. 

K § 9 

Nabytí účinnosti se navrhuje k 1. září 2016. 

K Příloze č. 1 

 

V této příloze jsou vymezeny určené těžební společnosti, res. jejich části, vůči jejichž 

zaměstnancům se navrhuje nařízení vlády uplatnit a stanoví se organizace poskytující příspěvek 

a jejich příslušnost. 

 

K Příloze č. 2 

 

V ní je obsažen vzor formuláře „Žádost o přiznání příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 

souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se 

těžbou uhlí nebo uranu“, jehož prostřednictvím budou moci jednotliví žadatelé uplatnit svůj 

nárok na příspěvek. Současně jsou v něm uvedeny povinnosti, které jsou obdobné jako 

povinnosti stanovené při výplatě příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících 

s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou 

černého uhlí podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb.  
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