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V. 
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku 
ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti 
právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí. 
 

1.2 Definice problému 
 
Po restrukturalizaci společnosti OKD, a.s. v insolvenci, podpořené schváleným 
reorganizačním plánem, se předpokládalo, že se konečným termínem těžby v regionu 
Severní Moravy nestane rok 2024, jak bylo dříve předpokládáno. S ohledem na 
ekonomické výsledky dnešní společnosti OKD, a.s. v letech 2017 a 2018, k nimž 
pomohlo také uzavření provozu nejztrátovější šachty v Paskově, se naopak začalo 
uvažovat s odložením brzkého uzavírání dolů s tím, že by těžba mohla probíhat až 
cca do roku 2030. V průběhu roku 2019 však došlo nejen k prudkému poklesu cen 
uhlí na mezinárodních trzích (cca o 35 %) a k poklesu zájmu odběratelů o tuto 
komoditu, ale v období od roku 2017 do roku 2019 také k výraznému zvýšení nákladů 
na vytěženou tunu uhlí, což mělo za následek ekonomickou ztrátu v řádu stovek 
milionů korun. V podnikatelském plánu na rok 2020 se přitom sice klade důraz 
na zásadní restrukturalizaci společnosti a efektivní pokračování provozu i v dalších 
letech, současně je však nereálné, aby si sama společnost vydělala na vlastní útlum 
těžby. Proti působí celá řada vlivů primárního nebo sekundárního charakteru, mezi 
něž zejména patří: 
 
- již zmíněná nízká cena uhlí, 
- dražší hlubinná těžba z kilometrového ložiska na Karvinsku a na často téměř 

vydobytých ložiscích. Ta tak jen těžko může konkurovat levnějšímu 
jihoamerickému nebo australskému uhlí, které se těží povrchově. A přitom je pro 
zákazníky toto uhlí levnější i při započtení nákladů na dopravu z přístavů v 
Antverpách nebo Rotterdamu, 

- struktura nákladů, pro niž je charakteristický vysoký podíl fixních nákladů, které se 
navíc zvyšují úměrně tomu, jak klesá těžba. Jako příklad lze uvést pokles těžby 
v jednotlivých letech: v roce 2019 3,2 mil. tun, v roce 2018 4,2 mil. tun a před cca 
5 lety 8,7 mil. tun, 

- přehnaný optimismus let nedávno minulých. Podle schváleného reorganizačního 
plánu se v roce 2020 již mělo těžit pouze na dole ČSM, ale přechodné solidní 
ekonomické výsledky vedly k odložení útlumu jednotlivých dolů a došlo tak na 
podzim roku 2019 pouze k uzavření dolu Lazy, což představuje další finanční 
zátěž, 

- výrazné omezení dodávek pro dlouholeté a pro společnost klíčové odběratele 
(např. elektrárna Dětmarovice, která je ve vlastnictví energetické skupiny ČEZ a u 
níž se projevuje především nepříznivá cena elektřiny společně s vysokou cenou 
emisních povolenek),  

- cena emisních povolenek má přitom jako sekundární důvod výrazný význam na 
snižování odbytu černého uhlí, které je současně buď nahrazováno levnějším 
uhlím z Polska, nebo biomasou. Jako příklad může posloužit nejen přístup 
subjektů ze skupiny Veolia, která se zabývá teplárenstvím, ale i ocelárenských 
společností (např. ostravská Liberty - dříve ArcelorMittal Ostrava). 
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Cílem předkládaného návrhu novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb., je umožnit 
jeho využití rovněž vůči stávajícím zaměstnancům akciové společnosti OKD (od 1. 
dubna 2017 OKD Nástupnická, a.s., která ke dni 1. dubna 2018 změnila svoji 
obchodní firmu na OKD, a.s.), kteří budou v návaznosti na postupný předpokládaný 
útlum činnosti v letech 2020 až 2026 uvolňováni z pracovního poměru. Pro 
zaměstnance této společnosti sice již v minulých letech (2016 až 2018) uvedené 
nařízení vlády platilo, ale jeho účinnost byla omezena na stav, v jakém se v době 
přijetí tohoto nařízení vlády společnost nacházela – insolvence. Pokud by novelizace 
nařízení vlády č. 167/2016 Sb. přijata nebyla, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti 
očekávat růst nezaměstnanosti v daném regionu, který je již dnes postižen 
nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti. Současně s tím lze očekávat nejen 
snížení životní úrovně uvolňovaných pracovníků a jejich rodin, ale v důsledku 
multiplikačního efektu např. také snížení koupěschopnosti obyvatelstva. Obdobné 
důsledky, i když ty jsou návrhem alespoň částečně řešeny, lze současně očekávat ve 
vztahu k dodavatelským firmám a k zaměstnancům těchto firem. 
 

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, 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. 
Vedle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., jehož novelizace se navrhuje, je v platnosti 
rovněž nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů 
souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících 
se těžbou uhlí nebo uranu, jehož prostřednictvím jsou alespoň částečně řešeny 
negativní důsledky související se ztrátou zaměstnání fyzických osob uvolňovaných 
v souvislosti s restrukturalizací a útlumem činnosti 10 subjektů vymezených v Příloze 
č. 1 tohoto nařízení, které se zabývají těžbou uhlí (zejména hnědého uhlí 
v Severočeském regionu) a uranu (region Vysočiny). 
 
Jiné specifické právní normy, které by řešily sociální důsledky spojené se ztrátou 
zaměstnání horníků, nebyly zatím přijaty. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
S ohledem na předpokládaný postup útlumu a předpokládaného postupného 
ukončení těžby černého uhlí vztahuje se předložený návrh novely nařízení vlády 
č. 167/2016 Sb. na současné zaměstnance OKD, a.s. 
 
Přímými adresáty navrhované novelizace již existujícího právního předpisu tak budou 
stávající zaměstnanci uvedené těžební společnosti.  
 
Nepřímým adresátem pak organizace, jejímž prostřednictvím se předmětný příspěvek 
jednotlivým oprávněným osobám bude vyplácet. Navrhuje se, aby se touto organizací 
stal státní podnik DIAMO, jehož prostřednictvím je již dnes vyplácen některým 
bývalým horníkům: 
 
- zvláštní příspěvek horníkům,  
- příspěvek podle stávajícího nařízení vlády č. 167/2016 Sb., na jehož základě byl 

příspěvek v letech 2016 (s účinností od 1. června 2016) až 2018 přiznáván 
bývalým zaměstnancům společnosti OKD, a.s. v insolvenci, 

- příspěvek podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., který je s účinností od 1. prosince 
2016 vyplácen bývalým zaměstnancům některých z deseti již uvedených subjektů 
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vymezených v jeho příloze č. 1, které územně spadají do působnosti státního 
podniku DIAMO.  

 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Schválením navrhované novelizace nařízení vlády má dojít ke snížení míry 
negativního působení sociálních důsledků spojených s postupným uvolňováním 
zaměstnanců OKD, a.s. (a jejich rodinných příslušníků) v regionu, v němž již dnes 
existuje nadprůměrná míra nezaměstnanosti a existuje tak výrazné riziko jejího růstu. 
Stávající nařízení vlády stanoví konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku 
zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončí v přímém důsledku útlumu a 
postupného ukončení činnosti dotčené společnosti. Návrhem se přitom nemění doba, 
po kterou bude příspěvek vyplácen, a tedy, že obdobně jako je tomu v případě 
nařízení vlády č. 342/2016 Sb., bude příspěvek i nadále 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). S cílem sjednotit výši příspěvku podle obou uvedených nařízení 
vlády, která se vztahují k bývalým zaměstnancům těžebních společností, se tak 
v rámci předloženého návrhu novely nařízení vlády č. 167/2016 Sb. navrhuje snížit 
výši příspěvku u zaměstnanců s převažující činností na povrchu ze 7 000,- Kč/měsíc 
podle stávajícího nařízení vlády č. 167/2016 Sb. na 5 300,- Kč/měsíc. Pro ty 
poživatele tohoto příspěvku, jimž bylo jeho poskytování schváleno do nabytí účinnosti 
navrhované novely, však zůstane v platnosti jeho původní výše, tzn. 7 000,- 
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 regionu 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 by mohlo spočívat především v tom, jaká právní norma již byla zvolena 
v minulosti, konkrétně v roce 2016. Forma nařízení vlády, která byla v uvedeném roce 
zvolena zejména z časového důvodu, i když bylo zřejmé, že vhodnější formou by bylo 
přijetí speciálního zákona, se z dnešního pohledu osvědčila a podle předkladatelů tak 
neexistuje dostatečně silný právní důvod k tomu, aby byl měněna.  
 

2. Návrh variant řešení 
 
Obecným cílem propočtů je rámcová kvantifikace dopadů na výdaje státního rozpočtu ve 
dvou variantách, a to:  
 
Nulová varianta = situace, kdy nebude návrh novely nařízení vlády schválen. 
 
Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády = 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 = 
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minimální věk 55 let + minimální odpracované doba v těžební organizaci 25 let) bude 
umožněno příspěvek pobírat po dobu 60 měsíců.  
Pozn.: 
Jiné, tzn. odlišné varianty od systému uplatněného u stávajícího nařízení vlády č. 167/2016 
Sb. a u nařízení vlády č. 342/2016 Sb. (např. se zvýšenou či sníženou výší příspěvku, jinou 
délkou vyplácení příspěvku = např. pouze 3 roky pro všechny kategorie zaměstnanců, 
apod.) nebyly posuzovány nejen z toho důvodu, že za vhodné považujeme platnost 
stejných pravidel v rámci jednoho oboru činnosti (hornictví), ale i s ohledem na možné 
problémy, které by toto rozhodnutí mohlo vyvolat. 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

 
Náklady budou představovat finanční prostředky státního rozpočtu, z nichž budou 
příspěvky jednotlivým oprávněným osobám vypláceny. 
 
Přínosy lze definovat následovně: 
 
- 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. 
 

3.2. Náklady 
 
Jak již bylo uvedeno v části IV. předkládaného materiálu, postupný útlum činnosti 
společnosti OKD, a.s., který by měl vést až k ukončení její činnosti, by měl probíhat v letech 
2020 až 2026. Tomu odpovídají i počty zaměstnanců uvolňovaných z pracovního poměru 
v jednotlivých letech (viz následující tabulka): 
 
Snižování počtu zaměstnanců v jednotlivých letech (osoby): 
 
ROK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 
Meziroční snížení 
počtu zaměstnanců  

-954 -1021 -667 -812 -576 -488 -1764 - 6 282 

- důlní dělníci -616 - 729 -428 -596 -204 -341 - 980  
- povrchoví dělníci -187 - 125 -128 -130 -342 - 64 - 514  
- THZ -151 - 166 -112 - 86 - 30 - 84 - 269  
Předpokládané 
přirozené odchody  

-658 - 530 -454 -346 -267 -203  - 2 458 

- důlní dělníci  
(15 % fluktuace) 

-502 - 392 -330 -239 -199 -145   

- povrchoví dělníci 
(9,6 % fluktuace) 

-126 - 114 -104 - 92 - 54 - 47   

- THZ 
(4 % fluktuace) 

- 30 - 24 - 19 - 16 - 14 - 10   

Ukončení dob  
určitých 

  - 80 - 30    - 110 

Rozdíl = odchody 
z org. důvodů 

-295 - 491 -134 -436 -310 -285 -1763 - 3 714 

-  důlní dělníci -113 - 337 - 17 -358 - 5 -195 - 980  
- povrchoví dělníci - 61 - 11 - 24 - 8 -289 - 17 - 514  
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ROK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 
- THZ 

z toho: důl 
             povrch 

-121 
- 80 
- 40 

- 143 
- 94 
- 49 

- 93 
- 61 
- 32 

- 70 
-46 
- 24 

- 16 
-10 
- 6 

- 73 
- 48 
- 25 

- 269 
- 178 
- 91 

 

 
Předpokládané přirozené odchody jsou, jak vyplývá z podkladů OKD, a.s., tvořeny 
předpokládanými odchody do starobního důchodu a odchody v rámci fluktuace. 
Předpokládá se tak, že v jednotlivých letech půjde o následující počty osob: 
 
Počty a struktura zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu v jednotlivých letech 
(osoby): 
 
ROK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 
Předpokládané 
přirozené odchody  

658 530 454 346 267 203  2 458 

- důlní dělníci celkem 
z toho: 
• starobní důchod 
• 15 % fluktuace 

502 
 

427 
75 

392 
 

333 
59 

330 
 

280 
50 

239 
 

203 
36 

199 
 

169 
30 

145 
 

123 
22 

 1 807 
 

1 535 
   272 

- povrchoví dělníci 
celkem 
z toho: 
• starobní důchod 
• 9,6 % fluktuace 

126 
 

114 
12 

114 
 

103 
11 

104 
 

94 
10 

92 
 

83 
9 

54 
 

49 
5 

47 
 

43 
4 

 537 
 

486 
  51 

- THZ celkem 
z toho: 
• starobní důchod 
• 4 % fluktuace 

30 
 

29 
1 

24 
 

23 
1 

19 
 

18 
1 

16 
 

15 
1 

14 
 

14 
0 

10 
 

10 
0 

 113 
 

109 
4 

 
Na základě provedené kvantifikace tak lze předpokládat, že by v letech 2020 až 2025 mělo 
odejít do starobního důchodu cca 2 130 současných zaměstnanců společnosti. 
 
Nulová varianta: 
 
Tato varianta vychází z premise, že navrhovaná novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb. 
nebude přijata. V této „krizové variantě“ se tak počítá s tím, že se všichni uvolňovaní 
zaměstnanci (s výjimkou předpokládaného odchodu do starobního důchodu, fluktuace 
a ukončení pracovních poměrů uzavřených na dobu určitou) v letech 2020 až 2026 
dostanou do evidence příslušných úřadů práce jako uchazeči o zaměstnání. Celkem by se 
tak za stávajících předpokladů mohlo jednat až cca o 3 714 zaměstnanců v následující 
struktuře jejich dosavadního pracovního zařazení (maximální varianta): 
 
Počet a struktura zaměstnanců v evidenci úřadů práce (osoby): 
ROK 2020 2021 2022 2023 2024  2025 2026 Celkem 
Důlní dělníci 113 337 17 358 5  195 980 2 005 
Povrchoví dělníci 61 11 24 8 289  17 514 924 
THZ 
z toho: důl 

          povrch 

121 
80 
40 

143 
94 
49 

93 
61 
32 

70 
46 
24 

16 
10 
6 

 73 
48 
25 

269 
178 
91 

785 
518 
267 

CELKEM = odchody 
z organizačních 
důvodů – evidence u 
úřadů práce 

295 491 134 436 310  285 1 763 3 714 
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Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb.: 
 
Charakteristika varianty: 
A: Pracovníci s převažující činností v podzemí: 
 

a) Důlní dělníci 
b) THZ důlní 
 

- výše příspěvku = 8 000,- Kč/měsíc 
- doba poskytování příspěvku: 
 

• 3 měsíce, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k určené těžební 
společnosti (dále jen OKD, a.s.) trval méně než 5 let, 

• 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k OKD, a.s. trval alespoň 
5 let; za každý další rok nepřetržitého trvání pracovního poměru k OKD, a.s. se 
poskytování příspěvku prodlužuje o 3 měsíce, nejvýše však o 30 měsíců, 

• 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem u OKD, 
a.s. s převažujícím výkonem práce v podzemí hlubinného dolu a ke dni 
skončení pracovního poměru dosáhla věku alespoň 50 let a její pracovní poměr 
u určené těžební společnosti trval nepřetržitě alespoň 25 let a odpracovala 
alespoň 3 300 směn s místem výkonu práce v podzemí hlubinného uhelného 
dolu. 

 
B: Pracovníci s převažující činností v povrchových profesích: 
 

a) Povrchoví dělníci 
b) THZ povrchoví 
 

- výše příspěvku = 5 300,- Kč/měsíc 
- doba poskytování příspěvku: 
 

• 3 měsíce, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k OKD, a.s. trval méně než 
5 let, 

• 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k OKD, a.s. trval alespoň 
5 let; za každý další rok nepřetržitého trvání pracovního poměru k OKD, a.s. se 
poskytování příspěvku prodlužuje o 3 měsíce, nejvýše však o 30 měsíců, 

• 60 měsíců, jedná-li se o oprávněnou osobu, která byla zaměstnancem OKD, 
a.s. s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu a ke dni 
skončení pracovního poměru u OKD, a.s. dosáhla věku alespoň 55 let a její 
pracovní poměr u OKD, a.s. trval nepřetržitě alespoň 25 let. 

 
Poznámka: 
Navrhuje se a předpokládá, že nepřetržité trvání pracovního poměru bude definováno 
shodně s ustanovením § 3 odst. 4 současného znění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., 
podle něhož: 
 
„(4) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru u určené těžební společnosti se 
oprávněné osobě započítává též doba pracovního poměru u jiné právnické osoby 
zabývající se 
 
a) těžbou uhlí, pokud došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů u 

této právnické osoby na určenou těžební společnost, nebo 
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b) hornickou činností, pokud bezprostředně po skončení tohoto pracovního poměru 
vznikl oprávněné osobě pracovní poměr k určené těžební společnosti.“ 
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. 
 

Kvantifikace dopadů na státní rozpočet 
 
Poznámka: 
 
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 u každého žadatele individuálně. Vlastní propočet je však uskutečněn 
na základě vážených průměrů délky zaměstnání u OKD, a.s., resp. jiné těžební organizace, 
pokud došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, resp. pokud se 
jednalo o právnickou osobu zabývající se hornickou činností, a to za předpokladu, že po 
skončení tohoto pracovního poměru vznikl oprávněné osobě pracovní poměr k OKD, a.s. 
V návaznosti na zadání přípravy návrhu novelizace nařízení vlády získali pracovníci MPO 
od akciové společnosti OKD potřebné podklady, na jejichž základě byla nezbytná 
kvantifikace možných dopadů na finanční prostředky státního rozpočtu zpracována: 
 
Počty a struktura zaměstnanců uvolňovaných v průběhu let 2020 až 2026 (osoby):  
 
ROK 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 
Předpokládané 
odchody 
z org. důvodů 

295 491 134 436 310 285 1 763 3 714 

-  důlní dělníci 113 337 17 358 5 195 980 2 005 
- povrchoví dělníci 61 11 24 8 289 17 514 924 
- THZ 

z toho: důl 
             povrch 

121 
80 
40 

143 
94 
49 

93 
61 
32 

70 
46 
24 

16 
10 
6 

73 
48 
25 

269 
178 
91 

785 
518 
267 

 
Vážené průměr počtu měsíců jako nárok na výplatu příspěvku (měsíce): 
 
 Důlní dělníci Povrchoví 

dělníci 
THZ - důlní THZ - povrchoví 

Počet 
měsíců 

27 28 46 31 

 
Na základě uvedených údajů byl proveden propočet celkových nároků jednotlivých 
kategorií zaměstnanců podle roku, v němž s nimi má být rozvázán pracovní poměr.  
 
Výše nároků kategorií zaměstnanců podle roku ukončování jejich pracovního poměru (tis. 
Kč): 
 

Kategorie 
zaměst. 

Roky uvolňování zaměstnanců Celkem 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Důlní  
dělníci 

 
24 408 

 
72 792 

 
3 672 

 
77 328 

 
1 080 

 
42 120 

 
211 680 

 
433 080,0 

Povrchov
í dělníci 

 
9 052,4 

 
1 632,4 

 
3 561,6 

 
1 187,2 

 
42 887,
6 

 
2 522,8 

 
84 450,2 

 
145 294,2 

THZ – důl 29 440 34 592 22 448 16 928 3 680 17 664 65 504 190 256,0 

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



8 
 

Kategorie 
zaměst. 

Roky uvolňování zaměstnanců Celkem 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

THZ –  
povrch 

 
6 572 

 
8 050,7 

 
5 257,6 

 
3 943,2 

 
985,8 

 
4 107,5 

 
14 951,3 

 
  43 868,1 

CELKEM 69 472,4 117 067,1 34 939,2 99 386,4 48 633,4 66 414,3 376 585,5 812 498,3 
 
Předpoklady propočtu: 
 
Výše příspěvku:  Důlní dělníci a THZ – důl = 8 000,- Kč/měsíc 
   Povrchoví dělníci a THZ – povrch = 5 300,- Kč/měsíc 
 
Způsob výpočtu: celková výše = počet uvolňovaných zaměstnanců dané kategorie 

v příslušném roce x výše příspěvku x délka pobírání 
příspěvku (vážený průměr) 

 
Příklad pro kategorii důlní dělník, rok 2023: 358 x 8 000 x 27 = 77 328 000,- Kč = 77 328 
tis. Kč. 
 
Lze předpokládat, že se celkový nárok na finanční prostředky státního rozpočtu, bude 
pohybovat v rozmezí cca 800,0 až 820,0 mil. Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že je z hlediska tvorby státního rozpočtu, resp. rozpočtového výhledu 
nutná znalost nejen celkové částky, kterou by realizace novelizovaného nařízení vlády 
vyžadovala, ale i její rozložení v jednotlivých letech, byl proveden i následující odhad 
potřebné výše finančních prostředků pro jednotlivé roky předpokládané doby 
platnosti nařízení vlády, a to z hlediska konkrétních let, v nichž by byl příspěvek 
vyplácen: 
 
Úvodní poznámka: 
 
O odhad se jedná již z toho důvodu, že zpracovatelé neměli a ani nemohli mít k dispozici 
konkrétní údaje nejen o jednotlivých stávajících zaměstnancích společnosti OKD, a.s., jichž 
by se mělo novelizované nařízení vlády týkat (délka zaměstnání, fyzický věk, délka, atd.), 
ale ani konkrétní termíny, v nichž by mělo v jednotlivých letech docházet k ukončování 
pracovních poměrů.  
 
Vzhledem k neznalosti uvedených informací, které zásadně ovlivňují odhad potřeby 
finančních prostředků státního rozpočtu v jednotlivých letech, je nutné uvést, že vážené 
průměry, které byly společností OKD, a.s. vypočteny pro potřeby stanovení celkové výše 
nároků mohou sloužit pouze k tomuto účelu a zpracovateli byly také k tomuto účelu použity. 
Z hlediska odhadu potřeb finančních prostředků v jednotlivých letech jsou však méně 
využitelné, přičemž se jejich využitelnost časem dále snižuje, a to zejména s ohledem na 
neznalost konkrétních časových údajů o termínu ukončování pracovních poměrů a vůči 
jakému zaměstnanci. 
 
I bez znalosti těchto údajů (např. propouštění zaměstnanců bude v roce 2024 k 1. dubnu, 
nebo k 1. červnu nebo 1. září?), které sice neovlivní celkovou sumu potřeb, ale ovlivní 
rozpočet nejen roku 2024, ale i let následujících, je však (s vysokou mírou 
pravděpodobnosti hraničící až s jistotou) nutné konstatovat, že finanční prostředky státního 
rozpočtu, v návaznosti na předpokládané roky útlumu a ukončení činnosti společnosti OKD, 
a.s. (roky 2020 až 2026), budou nezbytné v období let 2020 až 2031. Důvodem je 
skutečnost, že nelze předpokládat, a to již s ohledem na počet uvolňovaných zaměstnanců 
až v roce 2026 (cca 47,5 % všech zaměstnanců, s nimiž má být v období let 2020 až 2026 
ukončen pracovní poměr), že se v těchto případech bude jednat o zaměstnance, který by 
byl příspěvek vyplácen pouze v období 3 let (36 měsíců). Zcela jistě se bude jednat o 
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vysoký počet zaměstnanců splňujících podmínky pro přiznání příspěvku na období 5 let (60 
měsíců). 
S ohledem na uvedené skutečnosti proto lze předpokládat následující časové rozložení 
potřeb finančních prostředků státního rozpočtu (odborný odhad): 
 

(v tis. Kč) 
Rok Předpoklad OKD, a.s. Odhad zpracovatelů 
2020   25 091,5   25 100,0 
2021   70 245,5   70 350,0 
2022   69 428,5   70 100,0 
2023   77 421,3   78 300,0 
2024   76 452,8   76 600,0 
2025   65 156,5   65 200,0 
2026 186 901,9 140 000,0 
2027 161 165,6 130 000,0 
2028   58 765,5   75 000,0 
2029   14 229,4   36 000,0 
2030    28 000,0 
2031    17 850,0 
Celkem 804 858,5 812 500,0 

 
Pozn.: 
U obou uvedených variant, bez ohledu na to, která z nich bude přijata, současně platí, že 
až do ukončení výplaty příspěvků podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a nařízení vlády 
č. 342/2016 Sb., tzn. po 1. únoru 2020, bude nutné na jejich realizaci vynaložit ještě částku 
v celkové výši cca 60,3 mil. Kč (52,0 mil. Kč – nařízení vlády č. 167/2016 Sb., resp. 8,3 mil. 
Kč – nařízení vlády č. 342/2016 Sb.). 
 

3.3. Přínosy 
 

Jak již bylo uvedeno, přínosy přijetí novely nařízení vlády č. 167/2016 Sb. lze obecně 
shrnout do následujících bodů: 
 
- 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 varianta odpovídající návrhu novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb. 
představuje variantu nejvíce náročnou na prostředky státního rozpočtu, je doporučována 
k realizaci ze dvou základních důvodů: 
 
-  její aplikací budou výrazně sníženy negativní dopady ztráty zaměstnání 

zaměstnanců dotčené těžební organizace a jejich rodin. Současně se sníží i jejich 
negativní působení v daném území a u subjektů svojí činností přímo navázaných na 
příjmy dotčených osob; 

- dojde k omezení rizika vzniku problémů v sociální oblasti a zvýší se pravděpodobnost 
zachování sociálního smíru. 
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4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

1. = varianta podle návrhu novelizace nařízení vlády 
2. = nulová varianta 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

a) Orgán veřejné správy odpovědný za implementaci – MPO  
 
b) Činnosti, které budou nuceny zainteresované subjekty provádět: 

 
- Oprávněné osoby: 
 
• Nárok na příspěvek oprávněná osoba uplatní ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti 

novely nařízení vlády, resp. od ukončení pracovního poměru s těžební 
společností, a to u státního podniku příslušného podle přílohy č. 1 tohoto nařízení 
= DIAMO, státní podnik 

• Pokud oprávněná osoba nesouhlasí s obsahem písemného oznámení 
poskytující organizace, může ve lhůtě 30 dnů uplatnit své námitky u MPO 

 
- Pověřený státní podnik DIAMO: 
 
• Posuzovat žádosti oprávněných osob z hlediska jejich obsahu a doporučovat 

MPO přiznání či nepřiznání příspěvku.  
• Sdělit 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 ze zřízeného 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  
- MF  
 

d) Identifikace nezbytných informací pro administrativní řešení: 
 

- získávání informací: přímo od oprávněné osoby x těžební společnosti, 
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- předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků a předkládání statistických 
údajů od pověřeného státního podniku DIAMO. 

 
e) Posouzení možného využití informačních a komunikačních technologií pro získání 

a nakládání s informacemi: 
ANO, ale pouze ve vztahu k  pověřenému státnímu podniku DIAMO. 
 

f) Určení způsobu poradenství ze strany státu: 
 

Vůči oprávněným osobám prostřednictvím internetových stránek MPO a pověřeného 
státního podniku DIAMO, resp. prostřednictvím specializovaného útvaru pověřeného 
státního podniků DIAMO, který bude 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 = březen – květen 2020, 
- zpracování Pokynu pro pověřený státní podnik = do 14 dnů po schválení vládou,  
- v roce 2020 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 pověřeného státního podniku 

DIAMO při posuzování oprávněnosti žádosti a v ní uvedených údajů, 
- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany pověřeného státního podniku 

DIAMO 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, 

těžební organizací, 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 pověřeného státního 
podniku DIAMO k dané problematice bude současně zjišťována: 
 
a) oprávněnost existence nařízení vlády s kvantitativního a kvalitativního hlediska, 
b) využitelnost nařízení vlády ze strany oprávněných osob, 
c) existence nepředpokládaných dopadů nařízení vlády, resp. jejich intenzita. 

 
 

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



12 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

a) Využití průzkumů: 
Při zpracování návrhu nařízení vlády byly využity údaje z kontrol aplikace nařízení vlády 
č. 167/2016 Sb. a č. 342/2016 Sb. a interní materiály MPO a státního podniku DIAMO. 

b) Metody odhadu: 
Při kvantifikaci ekonomických dopadů nařízení vlády byla vzata do úvahy maximalistická 
varianta vyplývající z podkladových materiálů dotčené těžební společnosti, která byla 
promítnuta do propočtů jednotlivých variant (odlišnost v délce vyplácení příspěvku 
v návaznosti na odpracovanou dobu a charakter pracovního zaměření). 

c) Spolupráce s odborníky: 
Zpracováno v součinnosti MPO a MF. 

d) Konzultace s dotčenými subjekty: 
V rámci vzájemné spolupráce MPO – MF byla oslovena zainteresovaná těžební 
společnost, na základě jejichž údajů (i když omezených) byly varianty návrhu nařízení 
vlády zpracovány. 

 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 

a) Ing. Petr Šmůla 
odbor hornictví MPO 
tel: 224 852 258, e-mail: smula@mpo.cz 

b) ………………….. 
odbor ……………… MF 
tel.: …………., e-mail: …………………. 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických 

osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ing. 
Zbyšek Sochor, Ph.D. ředitel odboru 

hornictví 
Ministersvo financí/ ………………  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

……………..2020 

      

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 navrhované novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb. má dojít ke snížení míry 
negativního působení sociálních důsledků spojených s uvolňováním zaměstnanců společnosti 
OKD, a.s. (a jejich rodinných příslušníků) v důsledku útlumu její činnosti a následného ukončení 
těžby černého uhlí 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh je zpracován v následujících 2 variantách: 

a) nulová varianta = návrh nebude schválen 
b) varianta podle návrhu novelizace nařízení vlády = varianta vč. zvýhodnění v délce 
poskytování příspěvku pro skupinu zaměstnanců splňujících stanovené podmínky (podzemí = 50 
let věku + 25 odpracovaných let v podzemí + odpracovaných 3 300 směn, resp. povrch = 55 let 
věku + 25 odpracovaných let)  

Dopady na státní rozpočet: 
a) nulová varianta - přímé náklady státního rozpočtu související s propouštěnými zaměstnanci = 
0 Kč 
b) varianta podle návrhu novelizace nařízení vlády - přímé náklady státního rozpočtu = 
maximální náklady na výplatu příspěvku = 800 až 820 mil. Kč v průběhu let 2020 až 2031 

Doporučena je varinta uvedená pod písm. b), neboť za rozhodující není považován pohled 
finanční nýbrž sociální.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Pouze částečně a zprostředkovaně z hlediska udržení koupěschopnosti obyvatelstva       

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

Částečně z hlediska udržení sociálního smíru především v regionu Ostravska a Karvinska.  

3.5 Sociální dopady: Ano  

Přijetím navrhované novelizace nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení 
sociálních důsledků spojených s uvolňováním zaměstnanců OKD, a.s. (a jejich rodinných 
příslušníků). Novela nařízení vlády stanoví konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku 
zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončí v přímém důsledku útlumu činnosti společnosti. 
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). Dojde tak k mírnějšímu snížení 
životní úrovně bývalých zaměstnanců a jejich rodin.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Pouze částečně z hlediska kupní síly uvolňovaných zaměstnanců OKD, a.s. = spotřebitelů. 

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: Ne 

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: Ne 

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

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

 Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 

Název  
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku 
ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem 
činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí 

1.2 

Definice problému  
V důsledku postupného útlumu činnosti společnosti OKD, a.s. a ukončení 
těžby černého uhlí bude bude docházet k rozvázání pracovního poměru 
s jednotlivými zaměstnanci, což bude mít vliv na výši příjmů nejen těchto 
zaměstnanců , ale i jejich rodinných příslušníků. Základním cílem návrhu 
novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb., je zmírnit působení těchto 
negativních důsledků a přispět k zachování sociálního smíru v regionu 
Ostravska a Karvinska. 

 

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, 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. Vedle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. 
bylo vydáno rovněž nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění 
sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti 
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, jehož 
prostřednictvím jsou alespoň částečně řešeny negativní důsledky související 
se ztrátou zaměstnání fyzických osob uvolňovaných v souvislosti 
s restrukturalizací a útlumem činnosti celkem 10 subjektů vymezených 
v  příloze č. 1 tohoto nařízení, které se zabývají těžbou uhlí (zejména hnědého 
uhlí v Severočeském regionu) a uranu (region Vysočiny). Podle nařízení vlády 
č. 167/2016 Sb. jsou poskytovány příspěvky bývalým zaměstnancům OKD, 
a.s. (období let 2016 až 2018), která se nacházela v insolvenci. 
Jiné specifické právní normy, které by řešily sociální důsledky spojené se 
ztrátou zaměstnání horníků, nebyly přijaty 

 
         

          
        

             
            

           
           

         
           

         
         

           

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
OKD, a.s. = těžební společnost a DIAMO, státní podnik = zprostředkovatel 
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1.5 

Popis cílového stavu  
Schválením navrhované novelizace nařízení vlády má dojít ke snížení míry 
negativního působení sociálních důsledků spojených s postupným 
uvolňováním zaměstnanců OKD, a.s. (a jejich rodinných příslušníků) 
v regionu, v němž již dnes existuje nadprůměrná míra nezaměstnanosti a 
existuje tak výrazné riziko jejího růstu.Bude tak umožněnna výplata 
příspěvku těm zaměstnancům OKD, a.s., s nimiž bude v důsledku útlumu, 
resp. ukončení těžby rozvázán pracovní poměr. Výplata příspěvku bude 
diferencován  podle odpracovaných let (3 až 60 měsíců) a podle převažujicí 
pracovní činnosti (8 000,- Kč/měsíc – práce v podzemí; 5 300,- Kč/měsíc – 
práce na povrchu) 

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 regionu 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.  
Dalším rizikem, byť teoretickým, je přiznání příspěvku fyzické osobě, která 
nebude splňovat stanovené podmínky - bude řešeno v rámci vnitřní kontrolní 
činnosti MPO = kontrola oprávněnosti přiznání příspěvku.      

2. 

Návrh variant řešení 
Nulová varianta = situace, kdy nebude návrh novelizace nařízení vlády 
schválen. 
Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády = 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.  

 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

3.2 
Náklady 

Budou představovat finanční prostředky státního rozpočtu, z nichž budou 
příspěvky jednotlivým oprávněným osobám vypláceny 
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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 nákladů a přínosů variant 
Nulová varianta = přímé náklady státního rozpočtu = 0 Kč 
Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády = 800,0 až 820,0 mil. Kč 
v průběhu let 2020 až 2031 

4. 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Z hlediska cílů návrhu je nejvhodnější varianta podle navrhované novely 
nařízení vlády 
- její aplikací budou výrazně sníženy negativní dopady ztráty zaměstnání 

zaměstnanců dotčené těžební organizace a jejich rodin. Současně se sníží 
i jejich negativní působení v daném území a u subjektů svojí činností přímo 
navázaných na příjmy dotčených osob; 

- dojde k omezení rizika vzniku problémů v sociální oblasti a zvýší se 
pravděpodobnost zachování sociálního smíru. 

 

5. 
Implementace doporučené varianty a vynucování 
a) Orgán veřejné správy odpovědný za implementaci – MPO 
b) Zainteresované subjekty = oprávněné osoby, DIAMO, s. p., MPO a MF 

 

 

6. 

Přezkum účinnosti regulace  
Při pravidelných ročních následných veřejnosprávních kontrolách pověřeného 
státního podniku DIAMO k dané problematice bude současně zjišťováno: 

) - oprávněnost existence nařízení vlády, 
) - využitelnost nařízení vlády ze strany oprávněných osob, 
 - ve spolupráci s MPSV ČR vyhodnocování ekonomických dopadů nařízení 

vlády na sociální problémy daného regionu, 
) - posouzení existence nepředpokládaných dopadů nařízení vlády, resp. jejich 

intenzity. 
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7.  

Konzultace a zdroje dat 
- Při zpracování návrhu byly využity údaje z kontrol realizace nařízení vlády 

č. 167/2016 Sb. a č. 342/2016 Sb. a interní materiály MPO a DIAMO, s. p. 
- Při kvantifikaci ekonomických dopadů se vycházelo z podkladů OKD, a.s. 

- Spolupráce s odborníky = zpracováno v součinnosti MPO a MF. 
- Konzultace s dotčenými subjekty = v rámci vzájemné spolupráce MPO – MF 

byla oslovena zainteresovaná těžební společnost, na základě jejichž údajů (i 
když omezených) byly varianty návrhu nařízení vlády zpracovány. 

 

8. 

Kontakt na zpracovatele RIA 
a) Ing. Petr Šmůla 

odbor hornictví MPO 
tel: 224 852 258, e-mail: smula@mpo.cz 

b) ………………….. 
odbor ……………… MF 
tel.: …………., e-mail: …………………. 
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