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V. 

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

Úvodní poznámka: 

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 Sb., pouze je v něm rozšířena s výjimkou společnosti Severní energetická a.s. řada 

právnických osob těžících uhlí nebo uran hlubinným způsobem. Návrh nařízení vlády v žádném případě 

plošně nerozšiřuje počet společností, které mají v předmětu podnikání hornickou činnost, na jejichž 

zaměstnance se má vztahovat. Navrhovaným nařízením vlády však bude dořešeno zmírnění sociálních 

dopadů vyplývajících z restrukturalizace nebo útlumu činnosti těch právnických osob, jež se zabývají 

těžbou uhlí nebo uranu hlubinným způsobem. Pouze v případě společnosti Severní energetická a.s. (lom 

ČSA) se jedná o těžbu hnědého uhlí povrchovým způsobem. K zařazení tohoto subjektu mezi organizace, 

jichž se má nařízení vlády týkat, přitom vyplývá ze skutečnosti, že vláda svým rozhodnutím o 

neprolomení limitů těžby předurčila budoucí ukončení jeho činnosti. Současně bude přijetím tohoto 

nařízení vlády naplněn úkol vlády uložený ministru průmyslu a obchodu  usnesením vlády k  Opatřením 

kompenzujícím ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí 

připravovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí k předložení vládě.  

Předkládaný návrh nařízení vlády je zpracován v důsledku ekonomického zmírnění tíživé finanční 

situace propuštěných horníků v ČR při hledání nového zaměstnání v  přímém důsledku neefektivnosti 

těžby uhlí hlubinným způsobem v OKD, a.s., (Slezská důlní díla a.s. a OKD, HBZS, a.s.), v Dole Kohinoor 

a.s., a v souvislosti s rozhodnutím vlády o neprolomení územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí 

na lomu ČSA a o neefektivnosti těžby uranu na dole Rožná a s tím souvisejícím ukončením jejich činnosti.  

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících 

s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí 

nebo uranu (dále jen příspěvek). 

1.2 Definice problému 

V souvislosti s restrukturalizací nebo útlumem uhelného a uranového hornictví se 

očekává  snižování počtu zaměstnanců příslušných těžebních společností  zabývajících 

se těžbou uhlí nebo uranu (dále jen právnická osoba), jejímž důsledkem bude s vysokou 

mírou pravděpodobnosti růst nezaměstnanosti v částech konkrétních regionů, které 

jsou již dnes postiženy vysokou mírou nezaměstnanosti (část Ústeckého kraje – 

zejména Mostecko, část Moravskoslezského kraje – zejména Karvinsko a část Kraje 

Vysočina). Současně s tím dojde nejen ke snížení životní úrovně uvolňovaných 

pracovníků a jejich rodin, ale v důsledku multiplikačního efektu i ke snížení 

koupěschopnosti obyvatelstva.  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současné době je horníkům, podle podmínek stanovených v zákonu č. 98/1987 Sb., 

o zvláštním příspěvku horníkům (dále jen ZPH), poskytován příspěvek ve výši 1 900,- 

Kč/měsíc, resp. 1 500,- Kč/měsíc a podle § 271b zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, náhrada za ztrátu na výdělku, a to v diferencované 

výši. Od července letošního roku bude vyplácen příspěvek dle nařízení vlády č. 167, o 

příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem 

činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí, který vláda 

dne 11. května 2016 schválila svým usnesením č. 405 ve výši (podzemí/povrch = 

8 000,-/měsíc/7 000,- Kč/měsíc). Jiné specifické právní normy, které by řešily sociální 

důsledky spojené se ztrátou zaměstnání horníků, nebyly přijaty. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

S ohledem na předpokládaný postup restrukturalizace nebo útlumu činnosti 

jednotlivých právnických osob se při přípravě nařízení vlády předpokládalo, že by se 

tato právní norma měla svým obsahem vztahovat k současným zaměstnancům 

následujících právnických osob, u nichž se předpokládá výrazné snižování počtu 

pracovníků v období let 2016 až 2018: 

- Severní energetická a.s. se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most = Důl ČSA,  

- Zaměstnanci společností s trvalým výkonem práce na lomu ČSA  

- Sev.en WT, a.s. se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most, 

- Coal Services a.s. se sídlem Most, V. Řezáče 315, PSČ 43467, 

- Czech Coal Power s.r.o. se sídlem Most, Václava Řezáče 315, PSČ 43401, 

- KSK – BELT, a.s. se sídlem Řetenická 133, 415 01 Újezdeček, 

- Slovácké strojírny, akciová společnost - závod 05 se sídlem Uherský Brod, 

Nivnická 1763, okres Uherské Hradiště, 

- Důl Kohinoor a.s. se sídlem Horní Jiřetín – Dolní Jiřetín 5, PSČ 43543 = Důl 

Centrum, 

- DIAMO, státní podnik se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27,  

- Slezská důlní díla a.s. se sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 

Ostrava (okres Ostrava-město), 

- OKD, HBZS, a.s. se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava.  

Přímými adresáty navrhovaného právního předpisu tak budou stávající zaměstnanci 

uvedených právnických osob.  

Nepřímými adresáty pak organizace, jejichž prostřednictvím se předmětný příspěvek 

jednotlivým oprávněným osobám bude vyplácet. Navrhuje se, aby se těmito 

organizacemi staly státní podniky DIAMO a Palivový kombinát Ústí (dále jen 

poskytující organizace), jejichž prostřednictvím je již dnes vyplácen některým 

bývalým horníkům zvláštní příspěvek horníkům.  

1.5 Popis cílového stavu 

Přijetím navrhovaného nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení 

sociálních důsledků spojených s uvolňováním zaměstnanců uvedených právnických 

osob (a jejich rodinných příslušníků) v případech, kdy existuje výrazné riziko růstu 

nezaměstnanosti v již uvedených regionech. Toto nařízení vlády stanoví konkrétní 
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pravidla pro poskytování příspěvku zaměstnancům taxativně vymezených právnických 

osob, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v přímém důsledku 

restrukturalizace nebo útlumu jejich činnosti. Návrh přitom předpokládá, že příspěvek 

bude vyplácen po omezenou dobu (36 měsíců, resp. u nejrizikovější skupiny 

zaměstnanců 60 měsíců) s tím, že jeho výše bude diferencovaná podle převažujícího 

charakteru (typu) zaměstnaneckého poměru uzavřeného na dobu neurčitou (podzemí/ 

povrch = 8 000,-/měsíc/5 300,- Kč/měsíc). 

1.6 Zhodnocení rizika 

Možné riziko je z věcného pohledu spojeno se situací, kdy nebude poskytování 

příspěvku schváleno. V souvislosti s možným (a předpokládaným) zvýšením míry 

nezaměstnanosti v daných regionech a se zhoršením příjmové situace oprávněných 

osob a jejich rodin (ale rovněž zaměstnanců dodavatelských organizací 

a podnikatelských subjektů navázaných na příjmy těchto osob – tzv. multiplikační 

efekt) existuje riziko zhoršení situace z hlediska sociálního smíru, které by mohlo vést 

až k (teoreticky) radikalizaci některých skupin obyvatelstva.  

Právní riziko spočívá především v tom, jakou právní normou má být příspěvek 

stanoven. Forma nařízení vlády je volena zejména z časového důvodu, i když je zřejmé, 

že vhodnější formou by bylo přijetí speciálního zákona. Na druhé straně však lze 

předpokládat, že bude navrhovaný systém v budoucnosti využit i ve vztahu k jiným 

subjektům a při jeho aplikaci bude opět svoji roli sehrávat časové hledisko. 

 

2. Návrh variant řešení 

Obecným cílem propočtů je rámcová kvantifikace dopadů na výdaje státního rozpočtu 

ve variantě, která byla schválena vládou v nařízení vlády č. 167/2016 Sb., a to:  

Neomezená varianta 

Odpovídá tomu, že se bude uplatňovat zvláštní přístup k nejrizikovější skupině zaměstnanců 

= maximální výše (délky) výplaty příspěvku dosáhnou zaměstnanci s délkou pracovního 

poměru u těžební organizace minimálně 15 let s tím, že již uvedené nejrizikovější skupině 

zaměstnanců splňujících stanovené podmínky (podzemí = minimální věk 50 let + minimální 

odpracované doba v těžební organizaci 25 let + minimální počet směn v podzemí 3 300, 

resp. povrch = minimální věk 55 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 25 

let) bude umožněno příspěvek pobírat po dobu 60 měsíců. V případě zaměstnanců 

uranového průmyslu - o. z. GEAM Dolní Rožínka státního podniku DIAMO - (podzemí = 

minimální věk 50 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 15 let + minimální 

počet směn v podzemí 2 200). 
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KVANTIFIKACE PODLE ROZSAHU DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 

 

I.  Severní energetická a.s. (SEV-EN) 

Tab. č. 1: Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet zaměstnanců 

celkem (k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 2017 2018 

podzemí povrch podzemí Povrch podzemí povrch podzemí povrch 

SEV-EN 42 914 0 50 0 77 0 201 

 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 až 2018 mělo být 

ze stávajících 42 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v podzemí a 914 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v povrchových profesích uvolněno celkem = 328 zaměstnanců, a to pouze 

s převažující odpracovanou pracovní dobou v povrchových profesích. 

 

Další předpoklady: 

a) Všichni zaměstnanci, kteří v příslušném roce dosáhnou nárok 

na starobní důchod, skutečně do starobního důchodu odejdou. 

b) K 31. březnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob podle statistiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústeckém kraji 8,75 %. Tento 

údaj představuje vyšší (minimálně shodný) údaj, než k témuž datu 

představoval průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice 

(6,06%). Z těchto údajů a obsahu navrhovaného nařízení vlády (§ 2 

odst. 3) vyplývá, že podmínka pro výplatu navrhovaného příspěvku je 

z hlediska „míry nezaměstnanosti“ splněna. 

c) Podle dostupné studie (Ing. Jan Čadil, Ph.D.: Analýza nákladů státního 

rozpočtu na středního nezaměstnaného. Unicor College, 2011, 

vypracováno v rámci projektu TESSEA) je náklad státního rozpočtu 

(jedná se o přímé i nepřímé náklady, tj. včetně podpor 

v nezaměstnanosti, ztráty na pojistném a daních, platba zdravotního 

pojištění za uchazeče o zaměstnání, atd.) vztažený na jednoho 

nezaměstnaného odhadován ve výši 168 492 Kč ročně. Při zohlednění 

období od vzniku studie (rok 2009), které zahrnuje zejména nárůst 

mezd a mírnou inflaci, však tento náklad představuje cca 185 000 Kč 

ročně, tj. 15 500 Kč měsíčně. 

V okrese Most opouštějí uchazeči o zaměstnání evidenci Úřadu práce 

ČR zhruba po 12 měsících. Průměrná doba evidence tak činí 12 měsíců.  

Na základě uvedených skutečností je možné kvantifikovat 

předpokládaný dopad na státní rozpočet přímo související se ztrátou 

zaměstnání pracovníků právnické osoby v období let 2016 až 2018 

následovně: 
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Za předpokladu, že žádný ze zaměstnanců v období po svém uvolnění 

z pracovního poměru nezíská (v průměrné době evidence uchazečů o 

zaměstnání v daném okrese) nové zaměstnání u jiné těžební 

společnosti, celkový počet nezaměstnaných dosáhne výše 224 osob 

(všichni v povrchových profesích), dosáhl by náklad státního rozpočtu 

přímo související se ztrátou zaměstnání  propouštěných pracovníků za 

období 36 měsíců výše 61 008 000 Kč. 

328 x 12 x 15 500 = 61 008 000 Kč 

 

II. Sev.en WT, a.s. 

Tab. č. 3:   Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 

2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

pod- 

zemí 

povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

Sev.en WT, 

a.s. 

 208 0 0 0 17 0 10 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze stávajících 208 

zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou v povrchových profesích uvolněno 

celkem 27 zaměstnanců. 

 
 

III. Coal Services, a.s.  

Tab. č. 4:   Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 

2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

Coal Services 

a.s. 

 180 0 0 0 10 0 40 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze stávajících 180 

zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou v povrchových profesích uvolněno 

celkem 50 zaměstnanců. 
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IV. Czech Coal Power s.r.o. 

Tab. č. 5:   Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 

2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

pod- 

zemí 

povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

Czech Coal 

Power s.r.o. 

 129 0 0 0 2 0 12 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze stávajících 129 

zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou v povrchových profesích uvolněno 

celkem 14 zaměstnanců. 

 

V. KSK – BELT, a.s. 

Tab. č. 6:   Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 

2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

pod- 

zemí 

povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

KSK – BELT, 

a.s.. 

 30 0 10 0 10 0 10 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze stávajících 30 

zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou v povrchových profesích uvolněno 

celkem 30 zaměstnanců. 

 
 

VI. Slovácké strojírny, a.s. – závod 05 

Tab. č. 7:   Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 

2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

pod- 

zemí 

povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

Slovácké 

strojírny, a.s. 

–závod 05 

 188 0 38 0 80 0 41 
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Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze stávajících 188 

zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou v povrchových profesích uvolněno 

celkem 159 zaměstnanců. 

 
 

VII. Důl Kohinoor a.s. 

 

Tab. č. 2: Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 2016 – 2018 

 

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 2017 2018 

pod- 

zemí 

po-

vrch 

podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

Důl Kohi- 

noor 

226 101 24 53 0 0 0 0 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze 

stávajících 226 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v  podzemí a 101 zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou 

v povrchových profesích uvolněno celkem 77 zaměstnanců.  

 

Další předpoklady: 

a) Všichni zaměstnanci, kteří v příslušném roce dosáhnou nárok na starobní 

důchod, skutečně do starobního důchodu odejdou. 

b) K 31. březnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob podle statistiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí v Ústeckém kraji 9,26 %. Tento údaj 

představuje vyšší (minimálně shodný) číslo, než k témuž datu 

představoval průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice 

(6,06 %). Z uvedených údajů a obsahu navrhovaného nařízení vlády (§ 2 

odst. 3) vyplývá, že podmínka pro výplatu navrhovaného příspěvku 

z hlediska „míry nezaměstnanosti“ je splněna. 

c) Podle dostupné studie (Ing. Jan Čadil, Ph.D.: Analýza nákladů státního 

rozpočtu na středního nezaměstnaného. Unicor College, 2011, 

vypracováno v rámci projektu TESSEA) je náklad státního rozpočtu 

(jedná se o přímé i nepřímé náklady, tj. včetně podpor v nezaměstnanosti, 

ztráty na pojistném a daních, platba zdravotního pojištění za uchazeče 

o zaměstnání, atd.) vztažený na jednoho nezaměstnaného odhadován 

ve výši 168 492 Kč ročně. Při zohlednění období od vzniku studie (rok 

2009), které zahrnuje zejména nárůst mezd a mírnou inflaci, však tento 

náklad představuje cca 185 000 Kč ročně, tj. 15 500 Kč měsíčně. 

V okrese Most opouštějí uchazeči o zaměstnání evidenci Úřadu práce ČR 

zhruba po 12 měsících. Průměrná doba evidence tak činí 12 měsíců,  
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Na základě uvedených skutečností je možné kvantifikovat předpokládaný 

náklad státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání pracovníků 

právnických osob v období let 2016 až 2018 následovně: 

Za předpokladu, že žádný ze zaměstnanců v období po svém uvolnění 

z pracovního poměru nezíská (v průměrné době evidence uchazečů 

o zaměstnání v daném okrese) nové zaměstnání u jiné právnické osoby, 

celkový počet nezaměstnaných dosáhne výše 77 osob (v tom 24 pracovníků 

v podzemí a 53 pracovníků v povrchových profesích), dosáhl by náklad 

státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání  propouštěných 

pracovníků za období 36 měsíců výše 14 322 000 Kč. 

77 x 12 x 15 500 = 14 322 000 Kč 

 

VIII. DIAMO, s. p. 

Tab. č. 3: Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 2016 – 2018  

Těžební  

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 

 

2017 

  

2018 

 

pod- 

zemí 

povrch podzemí Povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

 

DIAMO, s. p. 315 516 35 43 250 120 0 0 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 – 2018 mělo být ze 

stávajících 315 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v  podzemí a 516 zaměstnanců s převažující odpracovanou dobou 

v povrchových profesích uvolněno celkem 448 zaměstnanců.  

 

Další předpoklady: 

a) Všichni zaměstnanci, kteří v příslušném roce dosáhnou nárok na starobní 

důchod, skutečně do starobního důchodu odejdou. 

b) K 31. březnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob podle statistiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí v kraji Vysočina 5,9 %. Tento údaj 

představuje přibližně stejné procento jako průměrný podíl 

nezaměstnaných osob v České republice (6,06%). Z uvedených údajů a 

obsahu navrhovaného nařízení vlády (§ 2 odst. 3) vyplývá, že podmínka 

pro výplatu navrhovaného příspěvku z hlediska „míry nezaměstnanosti“ je 

splněna. 

c) Podle dostupné studie (Ing. Jan Čadil, Ph.D.: Analýza nákladů státního 

rozpočtu na středního nezaměstnaného. Unicor College, 2011, 

vypracováno v rámci projektu TESSEA) je náklad státního rozpočtu 

(jedná se o přímé i nepřímé náklady, tj. včetně podpor v nezaměstnanosti, 

ztráty na pojistném a daních, platba zdravotního pojištění za uchazeče 

o zaměstnání, atd.) vztažený na jednoho nezaměstnaného odhadován 

ve výši 168 492 Kč ročně. Při zohlednění období od vzniku studie (rok 
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2009), které zahrnuje zejména nárůst mezd a mírnou inflaci, však tento 

náklad představuje cca 185 000 Kč ročně, tj. 15 500 Kč měsíčně. 

V okrese Žďár nad Sázavou opouštějí uchazeči o zaměstnání evidenci Úřadu 

práce ČR zhruba po 9 měsících. Průměrná doba evidence tak činí 9 měsíců,  

Na základě uvedených skutečností je možné kvantifikovat předpokládaný 

náklad státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání pracovníků 

právnické osoby v období let 2016 až 2018 následovně: 

Za předpokladu, že žádný ze zaměstnanců v období po svém uvolnění 

z pracovního poměru nezíská (v průměrné době evidence uchazečů 

o zaměstnání v daném okrese) nové zaměstnání u jiné právnické osoby, 

celkový počet nezaměstnaných dosáhne výše 448 osob (v tom 285 pracovníků 

v podzemí a 163 pracovníků v povrchových profesích), dosáhl by náklad 

státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání  propouštěných 

pracovníků za období 36 měsíců výše 83 328 000 Kč. 

448 x 12 x 15 500 = 83 328 000 Kč 

 

IX. Slezská důlní díla a.s. 

 

Tab. č. 4: Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 2016 – 2018  

 

Těžební spol. Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 2017 2018 

pod- 

zemí 

povrch podzemí povrch 

 

podzemí povrch podzemí povrch 

Slezská důlní 

díla a.s. 

130 31 19 6 78 18 13 3 

 

Z celkových údajů o stávajícím počtu zaměstnanců vyplývá, že by v letech 

2016 až 2018 mělo být ze stávajících 161 zaměstnanců uvolněno celkem 137 

osob.  

 

Další předpoklady: 

a) Všichni zaměstnanci, kteří v příslušném roce dosáhnou nárok na starobní 

důchod, skutečně do starobního důchodu odejdou. 

b) K 31. březnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob podle statistiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí v Moravskoslezském kraji 8,3 %. 

Tento údaj představuje vyšší číslo, než k témuž datu představoval 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice (6,08 %). 

Z uvedených údajů a obsahu navrhovaného nařízení vlády (§ 2 odst. 3) 

vyplývá, že podmínka pro výplatu navrhovaného příspěvku z hlediska 

„míry nezaměstnanosti“ je splněna. 
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c) Podle dostupné studie (Ing. Jan Čadil, Ph.D.: Analýza nákladů státního 

rozpočtu na středního nezaměstnaného. Unicor College, 2011, 

vypracováno v rámci projektu TESSEA) je náklad státního rozpočtu 

(jedná se o přímé i nepřímé náklady, tj. včetně podpor v nezaměstnanosti, 

ztráty na pojistném a daních, platba zdravotního pojištění za uchazeče 

o zaměstnání, atd.) vztažený na jednoho nezaměstnaného odhadován 

ve výši 168 492 Kč ročně. Při zohlednění období od vzniku studie (rok 

2009), které zahrnuje zejména nárůst mezd a mírnou inflaci, však tento 

náklad představuje cca 185 000 Kč ročně, tj. 15 500 Kč měsíčně. 

V okrese Ostrava opouštějí uchazeči o zaměstnání evidenci Úřadu práce 

ČR zhruba po 14 měsících.  

Na základě uvedených skutečností je možné kvantifikovat předpokládaný 

náklad státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání 

pracovníků těžební společnosti v období let 2016 až 2018 následovně: 

Za předpokladu, že žádný ze zaměstnanců v období po svém uvolnění 

z pracovního poměru nezíská (v průměrné době evidence uchazečů 

o zaměstnání v daném okrese) nové zaměstnání u jiné těžební společnosti, 

celkový počet nezaměstnaných dosáhne výše 137 osob (v tom 110 

pracovníků v podzemí a 27 pracovníků na povrchu), dosáhl by náklad 

státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání  propouštěných 

pracovníků za období 36 měsíců výše 29 729 000 Kč. 

137 x 14 x 15 500 = 29 729 000 Kč 

 

X. OKD, HBZS, a.s. 

 

Tab. č. 5: Předpokládaný počet uvolňovaných zaměstnanců (vč. THP) v letech 2016 - 2018 

 

Těžební 

spol. 

Počet 

zaměstnanců 

celkem 

(k 1. 1. 2016) 

Počet uvolňovaných zaměstnanců v letech 

2016 2017 2018 

pod- 

zemí 

povrch podzemí/ povrch/ 

 

podzemí/ povrch/ podzemí/ povrch/ 

OKD,  

HBZS, a.s. 

27 142 0 21 0 19 0 20 

 

Z uvedených údajů vyplývá, že by v letech 2016 až 2018 mělo být ze 

stávajících 27 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v podzemí a 142 zaměstnanců s převažující odpracovanou pracovní dobou 

v povrchových profesích uvolněno celkem 60 zaměstnanců, a to pouze 

s převažující odpracovanou pracovní dobou v povrchových profesích. 
 

Další předpoklady: 

a) Všichni zaměstnanci, kteří v příslušném roce dosáhnou nárok 

na starobní důchod, skutečně do starobního důchodu odejdou. 
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b) K 31. březnu 2016 činil podíl nezaměstnaných osob podle statistiky 

Ministerstva práce a sociálních věcí v Moravskoslezském kraji 8,3 %. 

Tento údaj představuje vyšší číslo, než k témuž datu představoval 

průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice (6,08 %). 

Z uvedených údajů a obsahu navrhovaného nařízení vlády (§ 2 odst. 3) 

vyplývá, že podmínka pro výplatu navrhovaného příspěvku z hlediska 

„míry nezaměstnanosti“ je splněna. 

c) Podle dostupné studie (Ing. Jan Čadil, Ph.D.: Analýza nákladů státního 

rozpočtu na středního nezaměstnaného. Unicor College, 2011, 

vypracováno v rámci projektu TESSEA) je náklad státního rozpočtu 

(jedná se o přímé i nepřímé náklady, tj. včetně podpor 

v nezaměstnanosti, ztráty na pojistném a daních, platba zdravotního 

pojištění za uchazeče o zaměstnání, atd.) vztažený na jednoho 

nezaměstnaného odhadován ve výši 168 492 Kč ročně. Při zohlednění 

období od vzniku studie (rok 2009), které zahrnuje zejména nárůst 

mezd a mírnou inflaci, však tento náklad představuje cca 185 000 Kč 

ročně, tj. 15 500 Kč měsíčně. 

V okrese Ostrava opouštějí uchazeči o zaměstnání evidenci Úřadu práce 

ČR zhruba po dále 14 měsících. Průměrná doba evidence tak činí 14 

měsíců.  

Na základě uvedených skutečností je možné kvantifikovat předpokládaný 

náklad státního rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání 

pracovníků těžební společnosti v období let 2016 až 2019 následovně: 

Za předpokladu, že žádný ze zaměstnanců v období po svém uvolnění 

z pracovního poměru nezíská (v průměrné době evidence uchazečů 

o zaměstnání v daném okrese) nové zaměstnání u jiné těžební společnosti, 

celkový počet nezaměstnaných dosáhne výše 60 osob (v tom 0 pracovníků 

v podzemí a 60 pracovníků na povrchu), dosáhl by náklad státního 

rozpočtu přímo související se ztrátou zaměstnání  propouštěných 

pracovníků za období 36 měsíců výše 13 020 000 Kč. 

60 x 14 x 15 500 = 13 020 000 Kč 

 

 Neomezená varianta podle návrhu nařízení vlády 

 

I. Charakteristika varianty: 

Pracovníci podzemí 

– Příspěvek bude vyplácen ve výši 8 tis. Kč (pracovníci s převažující činností 

v podzemí), v závislosti na počtu odpracovaných let.  

– Doba vyplácení příspěvku bude závislá na počtu odpracovaných let. 

Zaměstnancům s méně než 5 odpracovanými roky bude příspěvek 

poskytován po dobu 3 měsíců s tím, že se za každý další odpracovaný rok 

prodlužuje doba poskytování příspěvku o 3 měsíce. Maximální délky výplaty 
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příspěvku (36 měsíců) tak dosáhnou všichni zaměstnanci s 15 a více 

odpracovanými roky). 

– Nejrizikovější skupině zaměstnanců (pracovníci s převažující pracovní 

činností v podzemí) z hlediska jejich uplatnění na trhu práce při hledání 

nového zaměstnání bude umožněno, aby za splnění stanovených podmínek 

(minimální věk 50 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 25 

let + minimální počet směn v podzemí 3 300) mohli příspěvek pobírat po 

dobu 60 měsíců. Při výpočtech přitom byla zvolena maximalistická 

alternativa, že se bude jednat o všechny zaměstnance, kteří splňují délku 

praxe 28 let. Ta vychází z předpokladu, že u dělnických profesí je dosažení 

věku 50 let „spojeno“ s délkou praxe cca 32 let, zatímco u THP s délkou praxe 

cca 26 let. V případě zaměstnanců uranového průmyslu - o. z. GEAM Dolní 

Rožínka státního podniku DIAMO - (podzemí = minimální věk 50 let + 

minimální odpracované doba v těžební organizaci 15 let + minimální počet 

směn v podzemí 2 200). 
Pozn.: 

Jedná se o stacionární a nikoliv dynamický model. Rozhodujícím kritériem pro určení doby (délky) 

vyplácení příspěvku tak bude počet odpracovaných let v okamžiku podání žádosti o přiznání 

příspěvku. 

Pracovníci v povrchových profesích 

– Příspěvek bude vyplácen ve výši 7 tis. Kč (pracovníci s převažující činností 

v povrchových profesích) v závislosti na počtu odpracovaných let,  

– Doba vyplácení příspěvku bude závislá na počtu odpracovaných let. 

Zaměstnancům s méně než 5 odpracovanými roky bude příspěvek 

poskytován po dobu 3 měsíců s tím, že se za každý další odpracovaný rok 

prodlužuje doba poskytování příspěvku o 3 měsíce. Maximální délky výplaty 

příspěvku (36 měsíců) tak dosáhnou všichni zaměstnanci s 15 a více 

odpracovanými roky, 

– Nejrizikovější skupině zaměstnanců (pracovníci s převažující pracovní 

činností v podzemí) z hlediska jejich uplatnění na trhu práce při hledání 

nového zaměstnání bude umožněno, aby za splnění stanovených podmínek 

(minimální věk 55 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 25 

let) mohli příspěvek pobírat po dobu 60 měsíců. Při výpočtech přitom byla 

zvolena maximalistická alternativa, že se bude jednat o všechny zaměstnance, 

kteří splňují délku praxe 33 let. Ta vychází z předpokladu, že u dělnických 

profesí je dosažení věku 55 let „spojeno“ s délkou praxe cca 36 let, zatímco 

u THP s délkou praxe cca 31 let. 

 

II. Kvantifikace dopadů varianty na státní rozpočet 

 

V návaznosti na zadání přípravy návrhu nařízení vlády se pracovníci MPO 

obrátili na příslušné právnické osoby se žádostí o poskytnutí potřebných 

dokladů, které jim byly bez problémů poskytnuty.  
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Tab. č. 6 - Souhrnné údaje o důsledcích přijetí neomezené varianty podle   návrhu nařízení 

vlády na státní rozpočet 

 

 

 

Těžební společnost 

 

 

Převažující 

typ 

zaměstnání 

 

 

Počet uvolňovaných 

zaměstnanců v letech 

2016 až 2018 

(osoby) 

Celková výše 

vypláceného 

příspěvku 

v letech 2016 až 

2018 

(tis. Kč) 

Severní energetická a.s. 
povrch 328 32 102 

Celkem 328 32 102 

Sev.en WT, a.s. 
povrch 27 2 798 

 
Celkem 27 2 798 

Coal Services a.s. 
povrch 50 3 816 

 
Celkem 50 3 816 

Czech Coal Power s.r.o. 
povrch 14 1 017 

 
Celkem 14 1 017 

KSK – BELT, a.s. 
povrch 30 4 088 

 
Celkem 30 4 088 

Slovácké strojírny, a.s. z-05  
povrch 159 20 034 

 
Celkem 159 20 034 

Důl Kohinoor a.s. 
podzemí  24  6 900 

povrch 53 10 145 

celkem 77 17 045 

DIAMO, státní podnik 
podzemí  285 58 100 

povrch 163 23 471 

celkem 448 81 571 

Slezská důlní díla a.s. 
podzemí  110 29 542 

povrch 27 2 004 

celkem 137 31 546 

OKD, HBZS, a.s. 
podzemí  x X 

povrch 60 9 365 

celkem 60 9 365 

CELKEM 
podzemí 419 94 542 

povrch 911 108 845 

celkem 1 330 203 387 
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Celkový dopad na státní rozpočet: 

 v letech 2016 – 2018 budou činit náklady na příspěvek pro 1 330 poživatelů 

cca 200 mil. Kč 

 v letech 2016 – 2023 budou činit náklady na příspěvek pro 3 179 poživatelů 

cca 650 mil. Kč 

                                                          

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

Postih za neplnění obsahu návrhu nařízení připadá do úvahy pouze z hlediska 

poskytovatele příspěvku, resp. osoby, která bude o poskytnutí rozhodovat a tou budou 

„pověřené“ státní podniky, resp., v případě nesouhlasu oprávněné osoby s jejich 

posouzením žádosti, MPO. Oprávněná osoba bude v postavení žadatele o příspěvek, 

který může, ale nemusí svého oprávnění využít. S ohledem na uvedené skutečnosti se 

tak v obou případech postih neuplatní. 

  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Náklady představují vyplacené finanční prostředky v důsledku uplatnění nároku na 

příspěvek ze strany oprávněných osob. Přínosy budou spočívat zejména ve zlepšení 

životní úrovně rodin uvolňovaných zaměstnanců a vytvoření časového a finančního 

prostoru pro hledání nového zaměstnání. 

 

3.2 Náklady v letech 2016 až 2023 u vymezených subjektů 

KVANTIFIKACE PODLE NÁVRHU ROZSAHU DOTČENÝCH SUBJEKTŮ  

 

a) Neomezená varianta podle návrhu nařízení vlády 

 

Dotýká se 3 179 zaměstnanců, z toho 740 pracujících v podzemí. 

Dopad na státní rozpočet bude činit cca 650 mil. Kč. 

 

3.3 Přínosy 

- zmírnění důsledků souvisejících s uvolňovanými zaměstnanci v oblasti 

ekonomické situace jednotlivých rodin, 

- vytvoření časového prostoru pro hledání nového zaměstnání, 

- snížení výše multiplikačních efektů v rámci daného území, 

- podpora existence sociálního smíru. 

 

3.4 Vyhodnocení variant 

 

Přestože neomezená varianta návrhu nařízení vlády představuje variantu nejvíce 

náročnou na prostředky státního rozpočtu, je doporučována k realizaci ze dvou 

základních důvodů: 

-  její realizací budou výrazně sníženy negativní dopady ztráty zaměstnání 

zaměstnanců dotčených těžebních organizací a jejich rodin. Současně se sníží i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNADAAGVJA)



15 
 

jejich negativní působení v daném území a u subjektů svojí činností přímo 

navázaných na příjmů dotčených osob; 

- dojde k omezení rizika vzniku problémů v sociální oblasti a zvýší se 

pravděpodobnost zachování sociálního smíru. 

 

4.  Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. = neomezená varianta podle návrhu nařízení vlády 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

a) Orgán veřejné správy odpovědný za implementaci – MPO ČR 

b) Činnosti, které budou nuceny zainteresované subjekty provádět: 

- Oprávněné osoby: 

 Nárok na příspěvek oprávněná osoba uplatní ve lhůtě 6 měsíců od ukončení 

pracovního poměru s těžební společností, a to u státního podniku příslušného 

podle přílohy č. 1 tohoto nařízení 

 Pokud oprávněná osoba nesouhlasí s obsahem písemného oznámení poskytující 

organizace, může ve lhůtě 30 dnů uplatnit své námitky u MPO 

- Pověřené státní podniky DIAMO a PKÚ: 

 Posuzovat žádosti oprávněných osob z hlediska jejich obsahu a doporučovat MPO 

přiznání či nepřiznání příspěvku.  

 Sdělit do oprávněné osobě výsledky posouzení MPO. 

 Sestavit k osmému dni každého kalendářního měsíce přehled nároků oprávněných 

osob podle nařízení za předchozí a následující kalendářní měsíc a postoupit jej 

MPO. 

 Vyplácet z tohoto vázaného účtu příspěvek oprávněné osobě. 

 Evidovat stav a pohyb prostředků, vedených na zvláštním vázaném účtu a na 

samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí 

prokazovat MPO správnost vyplacených částek z tohoto účtu způsobem, který 

MPO stanoví 

- MPO 

 S konečnou platností ve lhůtě 30 dnů námitky předložené oprávněnými osobami 

posuzovat a v písemném oznámení oprávněné osobě sdělit výsledky svého 

posouzení a jeho důvody.  

 Do 15 dnů posuzovat požadovanou výši finančních prostředků ze státního 

rozpočtu určených na výplatu příspěvku a následně je zasílat na zvláštní vázaný 

účet poskytující organizace u banky. 

 Kontrolovat realizaci nařízení vlády. 

c) Výčet orgánů veřejné správy, které budou hrát úlohu při implementaci a vynucování 

regulace: 

- MPO ČR 

- MF ČR  

d) Identifikace nezbytných informací pro administrativní řešení: 
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- získávání informací: přímo od oprávněné osoby x těžebních společností, 

- předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků a předkládání statistických 

údajů od pověřených státních podniků DIAMO a PKÚ. 

e) Posouzení možného využití informačních a komunikačních technologií pro získání 

a nakládání s informacemi: 

ANO, ale pouze ve vztahu k  pověřeným státním podnikům DIAMO a PKÚ. 

f) Určení způsobu poradenství ze strany státu: 

Vůči oprávněným osobám prostřednictvím internetových stránek MPO ČR a pověřených 

státních podniků DIAMO a PKÚ, resp. prostřednictvím specializovaných útvarů 

pověřených státních podniků DIAMO a PKÚ, které budou za vyplácení příspěvku 

odpovídat. 

g) Identifikace rizik spojených s implementací: 

- Zatajení některých skutečností v čestných prohlášeních oprávněných osob 

h) Návrh harmonogramu implementace, včetně zajištění finančních prostředků: 

- přijetí návrhu nařízení vlády = září 2016 

- zpracování Pokynu pro pověřené strání podniky = do 14 dnů po schválení vládou  

- v roce 2016 z kapitoly MPO, v dalších letech v rámci schváleného rozpočtu 

kapitoly MPO. 

5.1 Vynucování 

a) Popis mechanismů pro zajištění dodržování právního předpisu ze strany 

regulovaných subjektů: 

- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany pověřených státních 

podniků DIAMO a PKÚ při posuzování oprávněnosti žádosti a v ní uvedených 

údajů, 

- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany pověřených státních 

podniků DIAMO a PKÚ v průběhu vyplácení.  

b) Popis nástrojů pro odhalování porušení pravidel: 

- ověřování údajů uvedených v žádosti u bývalého zaměstnavatele 

(zaměstnavatelů), 

- v průběhu vyplácení příspěvku namátkově prostřednictví spolupráce s úřady 

práce, těžebními organizacemi, apod. 

c) Popis sankcí za porušení pravidel: 

- odnětí příspěvku, 

- vymáhání neoprávněně vyplacených příspěvků právními prostředky. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Při pravidelných ročních následných veřejnosprávních kontrolách pověřených státních 

podniků DIAMO a PKÚ k dané problematice bude současně zjišťováno: 

a) oprávněnost existence nařízení vlády s kvantitativního a kvalitativního hlediska, 

b) využitelnost nařízení vlády ze strany oprávněných osob, 

c) ve spolupráci s MPSV ČR vyhodnocování ekonomických dopadů nařízení vlády na 

sociální problémy daného regionu, 

d) posouzení existence nepředpokládaných dopadů nařízení vlády, resp. jejich intenzity. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

a) Využití průzkumů: 

Při zpracování návrhu nařízení vlády byly využity dostupné materiály MPSV ČR, vlády 

ČR a RSHM Ostrava a interní materiály MPO ČR. 

b) Metody odhadu: 

Při kvantifikaci ekonomických dopadů nařízení vlády byla vzata do úvahy 

maximalistická varianta vyplývající z podkladových materiálů dotčených právnických 

osob, která byla promítnuta do propočtu neomezené varianty. 

c) Spolupráce s odborníky: 

Spolupráci s MPSV ČR. 

d) Konzultace s dotčenými subjekty: 

Kromě spolupráce s MPSV ČR byly osloveny zainteresované právnické osoby, na 

základě jejichž údajů byla varianta návrhu nařízení vlády zpracována. 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

a) Ing. Milan Adámek 

odbor hornictví MPO ČR 

tel.: 224 854 138, e-mail: adamek@mpo.cz 

 

b) Ing. Petr Šmůla 

odbor hornictví MPO ČR 

tel: 224 852 258, e-mail: smula@mpo.cz 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací 

nebo útlumem činnosti obchodních společností zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ing. Zbyšek 

Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. září 2016 

      

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

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

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

2. Cíl návrhu zákona  

 Přijetím navrhovaného nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení sociálních důsledků 

spojených s uvolňováním zaměstnanců stanovených těžebních společností (a jejich rodinných příslušníků) 

v případech, kdy existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v příslušných regionech - částech 

Ústeckého, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh je zpracován  

ve varianta podle přílohy č. 2 návrhu nařízení vlády = varianta vč. zvýhodnění v délce poskytování 

příspěvku pro skupinu zaměstnanců splňujících stanovené podmínky (podzemí = 50 let věku + 25 

odpracovaných let v podzemí + odpracovaných 3 300 směn, resp. povrch = 55 let věku + 25 

odpracovaných let) V případě zaměstnanců uranového průmyslu - o. z. GEAM Dolní Rožínka státního 

podniku DIAMO - (podzemí = minimální věk 50 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 

15 let + minimální počet směn v podzemí 2 200). 

Dopady na státní rozpočet: 

Varianta podle přílohy č. 2 návrhu nařízení = náklady státního rozpočtu v letech 2016 - 2018 související s 

propouštěnými zaměstnanci cca 200 mil.Kč, náklady státního rozpočtu v letech 2016 - 2023 ve výši cca 

650 mil. Kč. 

  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNADAAGVJA)



 

 2 

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

Pouze částečně a zprostředkovaně z hlediska zvýšení koupěschopnosti obyvatelstva a stability sociálního 

prostředí v daném regionu.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Přijetím navrhovaného nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení sociálních důsledků 

spojených s uvolňováním zaměstnanců určených těžebních společností (a jejich rodinných příslušníků) v 

případech, kdy existuje výrazné riziko růstu nezaměstnanosti v příslušných regionech (část Ústeckého a 

Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina). Nařízení vlády stanoví konkrétní pravidla pro poskytování 

příspěvku zaměstnancům taxativně vymezených těžebních společností, jejichž pracovní poměr k těmto 

subjektům skončí v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti. Návrh přitom 

předpokládá, že příspěvek bude vyplácen po omezenou dobu (36 měsíců, resp. u nejrizikovější skupiny 

zaměstnanců 60 měsíců) s tím, že jeho výše bude diferencovaná podle převažujícího charakteru (typu) 

zaměstnaneckého poměru uzavřeného na dobu neurčitou (podzemí x povrch = 8 000,- Kč/měsíc x 5 300,- 

Kč/měsíc).  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

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

Z hlediska vztahu k rovnosti mužů a žen lze konstatovat, že se uvolňování zaměstnanců bude týkat zejména 

mužů zaměstnaných v hornických kategoriích. Ženy uvolňované z pracovního poměru však budou podléhat 

stejnému principu pro výplatu příspěvku. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ano 

Teoreticky přiznáním příspěvku fyzické osobě, která nebude splňovat stanovené podmínky - bude řešeno 

v rámci kontrolní činnosti MPO u poskytujících organizací = kontrola oprávněnosti přiznání příspěvku. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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