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IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
A. OBECNÁ ČÁST 
 
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 

 
I. Nezbytnost navrhované právní úpravy 

 
Cílem předkládaného návrhu je přijmout takové řešení, které by alespoň částečně umožnilo 
minimalizovat očekávané dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání stávajících zaměstnanců 
společnosti OKD, a.s., u nichž se předpokládá, že budou, v návaznosti na předpokládaný útlum 
činnosti a ukončování těžby černého uhlí, postupně v letech 2020 až 2026 uvolňováni 
ze zaměstnaneckého vztahu s tímto subjektem.  
 
Obdobná situace již byla řešena v roce 2016, kdy s přihlédnutím k tehdejší kritické ekonomické 
situaci těžebních společností Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zpracovalo a vláda 
následně schválila dvě svá nařízení, která minimalizovala dopady související s propouštěním 
zaměstnanců těžebních společností v hornických regionech, a sice: 
 
1. 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, 

2. 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. 

 
První z uvedených nařízení se týkalo právě tehdejších zaměstnanců OKD, a.s. V současné době 
však již není možné jej na zaměstnance společnosti OKD, a.s. aplikovat, neboť se tento subjekt 
nenachází v insolvenci a nesplňuje tak základní podmínku stanovenou tímto nařízením.  
 
Za dobu účinnosti obou uvedených nařízení byl příspěvek přiznán: 
 
- u nařízení vlády č. 167/2016 Sb. celkem 1 340 žadatelům (za období od 1. června 2016 do 31. 

ledna 2020, poslední žádost o příspěvek byla podána 17. května 2018), přičemž celková výše 
vyplacených příspěvků činila 236 379,7 tis. Kč, 

- u nařízení vlády č. 342/2016 Sb. celkem 391 žadateli (za období od 1. prosince 2016 do 31. 
ledna 2020), celková výše vyplacených příspěvků za uvedené období činila 34 642 tis. Kč. 

 
Pozn.: 
Z kvantifikace uskutečněné k 1. únoru 2020 vyplynulo, že po tomto datu až do ukončení výplaty 
příspěvků (podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a č. 342/2016 Sb.) bude nutné vynaložit ještě částku 
v celkové výši 60,3 mil. Kč (52,0 mil. Kč – u příspěvků podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., resp. 
8,3 mil Kč – u příspěvků podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb.). 
 
Základní principy navrhovaného řešení vycházejí z obsahu původního 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, které bylo účinné od 1. června 
2016. Na jeho základě mohli tehdejší zaměstnanci společnosti OKD, a.s., která se nacházela 
v insolvenci, požádat o vyplácení finančního příspěvku v těch případech, kdy s nimi byl stanoveným 
způsobem rozvázán pracovní poměr. 
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V návaznosti na řešení insolvenční situace OKD, a.s. a na základě schváleného restrukturalizačního 
plánu vznikla ke dni 31. března 2017 společnost OKD Nástupnická, a.s., která ke dni 1. dubna 2018 
změnila svoji obchodní firmu „zpět“ na OKD, a.s. Vůči zaměstnancům této „nové společnosti“ OKD, 
a.s. však nelze nařízení vlády č. 167/2016 Sb. v jeho původním znění, jak již bylo uvedeno, uplatnit. 
 
Důsledkem působení externích vlivů a s ohledem na ekonomické výsledky OKD, a.s. je nezbytné 
realizovat postupný útlum činnosti celé společnosti, který by měl vést až k ukončení její činnosti. 
V současné době se vychází z předpokladu založeném na podkladech získaných přímo od OKD, 
a.s. (viz následující tabulka): 
 
Snižování počtu zaměstnanců OKD, a.s. v jednotlivých letech (osoby): 

ROK 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Celkem 

Meziroční snížení 
počtu 
zaměstnanců  

 -954 -1 021 -667 -812 -576 -488 -1 764 - 6 282 

- důlní dělníci  -616 -729 -428 -596 -204 -341 -980 -3 894 

- povrchoví 
dělníci 

 -187 -125 -128 -130 -342 -64 -514 -1 490 

- THZ  -151 -166 -112 - 86 - 30 - 84 - 269 -898 

Předpokládané 
přirozené 
odchody  

 -658 - 530 -453 -347 -267 -202  - 2 457 

- důlní dělníci  
(15 % fluktuace) 

 -502 -392 -330 -239 -199 -145  -1807 

- povrchoví 
dělníci 
(9,6 % 
fluktuace) 

 -126 -114 -104 -92 -54 -47  -537 

- THZ 
(4 % fluktuace) 

 - 30 - 24 - 19 - 16 - 14 - 10  -113 

Ukončení dob  
určitých 

   - 80 - 30    - 110 

Rozdíl = 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  -121 -143 - 93 - 70 - 16 -73 -269 -785 

Pozn.: 
Do údajů nejsou zahrnuty konkrétní počty stávajících zaměstnanců společnosti OKD, a.s., kteří se 
v rámci převodu vlastnictví majetku stanou zaměstnanci státního podniku DIAMO = nového 
samostatně vzniklého odštěpného závodu, a ten s nimi bude následně v souladu s podmínkami 
stanovenými v nařízení vlády rozvazovat pracovní poměr. Důvodem jsou dosud nedořešené otázky 
rozsahu převáděného majetku, včetně konkrétního věcného a časového využití příslušných 
zaměstnanců společnosti OKD, a.s. při sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou černého uhlí. 

Účelem příspěvku poskytovaného v letech 2016 až 2018 podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. 
bývalým zaměstnancům společnosti OKD, a.s. a do dnešního dne stále vypláceného, bylo 
především zmírnění nežádoucích sociálních dopadů, které jsou obvykle se ztrátou zaměstnání u 
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většího počtu pracovníků najednou spojeny a které se obvykle prohlubují s rostoucím věkem 
každého zaměstnance. Aplikace nařízení vlády č. 167/2016 Sb. na případy postupného uvolňování 
zaměstnanců OKD, a.s. z pracovního procesu v roce 2020 a v letech následujících by tak opět měla 
představovat jedno z možných doplňujících opatření v celém jejich komplexu, na jejichž základě by 
mohlo, v souvislosti s restrukturalizací a útlumem uhelného hornictví jako takového, 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). 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy a nároky na státní rozpočet 
 
Při zpracování kvantifikace dopadů právní úpravy na státní rozpočet, vč. vypracování Hodnocení 
dopadů regulace (dále jen „RIA“), byly použity podklady OKD, a.s., resp. kvalifikované odhady, 
přičemž závěry z provedené kvantifikace lze shrnout následovně: 
 
- dopad snižování těžby vyplývající z útlumu činnosti v letech 2020 až 2026 se projeví úbytkem 

téměř 6 300 pracovních míst, 
- vlastní vyplácení příspěvku podle novelizovaného nařízení vlády č. 167/2016 Sb. by bylo, 

obdobně jako je tomu u nařízení vlády č. 342/2016 Sb., diferencováno s ohledem na typ 
pracovních činností dotčených osob u těžebních organizací (práce na povrchu x práce 
v podzemí) a na dobu, po kterou byl konkrétní zaměstnanec u těžební organizace zaměstnán 
formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Konkrétní výše (8 000 Kč/měsíc, resp. 5 300 
Kč/měsíc) a doba vyplácení příspěvku (3 až 60 měsíců), vč. podmínek pro toto vyplácení, je 
uvedena v § 2 a § 3 tohoto nařízení vlády, 

- početně největší skupinu zaměstnanců OKD, a.s. tvořili k datu 31. 12. 2019 důlní dělníci (3 894 
osob = 61,97 % všech zaměstnanců) a povrchoví dělníci (1 490 osob = 23,73 % všech 
zaměstnanců). Počet technickohospodářských zaměstnanců k témuž datu představoval 898 
osob = 14,30 % všech zaměstnanců. Po odečtení zaměstnanců, u nichž se v průběhu útlumu 
činnosti předpokládá jejich odchod do starobního důchodu a odchod v důsledku fluktuace 
(celkem 2 457 zaměstnanců) a po odečtu zaměstnanců, jimž již nebudou prodlouženy smlouvy 
na dobu určitou (v letech 2022 a 2023 celkem 110 zaměstnanců) se tak předpokládá, že nárok 
na uplatnění příspěvku podle novelizovaného nařízení vlády č. 167/2016 Sb. bude mít cca 3 714 
zaměstnanců, z toho 2 005 důlních dělníků (53,98 % všech zaměstnanců) s nárokem na 
příspěvek ve výši 8 000,- Kč/měsíc. 924 povrchových dělníků (24,88 % všech zaměstnanců) a 
785 technickohospodářských zaměstnanců (21,14 % všech zaměstnanců), kteří budou v souhrnu 
představovat cca 46,02 % všech uvolňovaných zaměstnanců, budou mít nárok na příspěvek ve 
výši 5 300,- Kč/měsíc, 

- celková maximální výše příspěvku, který by byl jednotlivým fyzickým osobám vyplácen po dobu 
až 36 měsíců a u nejrizikovější skupiny zaměstnanců (minimální věk 50 let, minimální doba 
pracovního zařazení v podzemí 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 na 1 osobu její výše částky až 288 tis. Kč 
(doba vyplácení 36 měsíců), resp. 480 tis. Kč (doba vyplácení 60 měsíců) u pracovníků 
s převažující činností v podzemí. U pracovníků zařazených do povrchových profesí se potom 
bude jednat o celkovou výši příspěvku až 190,8 tis. Kč (doba vyplácení 36 měsíců), resp. až 318 
tis. Kč (doba vyplácení 60 měsíců), 

- vzhledem k tomu, že se nepředpokládá uvolňování dotčených zaměstnanců v jediném termínu, 
nýbrž postupně, a to i v případě následného uvolňování zaměstnanců z pracovního poměru ze 
strany státního podniku DIAMO, bude v praxi docházet k časovému rozložení výplat příspěvku 
v návaznosti na vznik nároku. Lze tedy předpokládat, že doba výplaty příspěvku může 
představovat až 12 let (období let 2020 až 2031), čímž dojde k rozložení vyplácení celkové výše 
příspěvku do jednotlivých let a ke snížení tlaku na státní rozpočet, 

- pro výpočet finančních nároků na státní rozpočet se vycházelo z údajů o již uvedeném počtu 
zaměstnanců, vůči nimž by bylo postupně nařízení vlády uplatňováno, ale i z údajů o průměrné 
délce (vážený průměr) pobírání příspěvku podle jednotlivých kategorií zaměstnanců (důlní dělníci 
= 27 měsíců, povrchoví dělníci = 28 měsíců, technickohospodářští zaměstnanci – důl = 46 měsíců 
a technickohospodářští zaměstnanci – povrch = 31 měsíců). Z těchto údajů vyplynulo, že by 
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celková výše příspěvku pro zaměstnance OKD, a.s. měla podle propočtů dotčené těžební 
společnosti představovat částku cca 804,9 mil. Kč (konkrétně 804 858 494,- Kč), 

- problematický je však výpočet potřeby finančních prostředků v jednotlivých letech. Z podkladů 
OKD, a.s. vyplývá následující výše potřeb v jednotlivých letech:  

 
a) Výše nákladů v jednotlivých letech podle roku vzniku nároku (předpoklad OKD, a.s.): 

tis. Kč 
Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 Celkem 

69 837,2  117 010,8 34 907.0 99 402,9 48 558,2 66 541,7 368 600,8 804 858,6 

 
b) Výše nákladů v jednotlivých letech (předpoklad OKD, a.s.): 

tis. Kč 

Výše 
potřeb v 
letech 

Bližší specifikace potřeb podle roku vniku nároku 

Rok 2020 25 091,5 tis. Kč 

Rok 2021 70 245,5 tis. Kč = 25 091,5 + 45 153,9 

Rok 2022 69 428,5 tis. Kč = 13 242,3 + 45 153,9 + 11 032,3 

Rok 2023 77 421,3 tis. Kč = 6 411,8 + 19 162,9 + 11 032,3 + 40 814,3  

Rok 2024 76 452,8 tis. Kč = 7 540,0 + 7 952,7 + 40 814,3 + 20 145,8 

Rok 2025 66 156,5 tis. Kč = 4 889,7 + 14 078,5 + 20 145,9 + 26 042,4 

Rok 2026 186 901,9 tis. Kč = 3 695,9 + 7 431,7 + 26 042,4 + 149 731,8 

Rok 2027 161 165,6 tis. Kč = 834,8 + 10 599,0 + 149 731,8 

Rok 2028 58 765,5 tis. Kč = 3 857,8 + 54 907,7 

Rok 2029 14 229,4 tis. Kč 

Celkem 804 858,5 tis. Kč 

 
Pozn.: 
- Zvýrazněny jsou částky připadající na nároky daného roku; ostatní částky představují finanční 

prostředky vyplývající z nároků let minulých. 
 

Do nákladů nejsou promítnuty konkrétní údaje související s následným uvolňováním zaměstnanců 
z pracovního poměru ze strany státního podniku DIAMO, a to z již uvedených důvodů dosud 
nedořešených otázek souvisejících s rozsahem a využitím převáděného majetku a s konkrétním 
začleněním převáděných zaměstnanců. Celková výše předpokládaných nákladů se však od 
předpokladu OKD, a.s. v zásadě neliší. 

 
K těmto propočtům je nezbytné uvést, že celková výše potřeb finančních prostředků ze státního 
rozpočtu v letech 2020 až 2031 v celkové sumě v zásadě odpovídá celkovým potřebám. 
V jednotlivých letech však může, resp. bude docházet k odchylkám, které jsou důsledkem působení 
minimálně dvou skutečností: 
 

 způsobem výpočtu délky trvání výplaty u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Ty vycházejí 
z vážených průměrů délky výplaty, což v zásadě neovlivňuje celkovou částku potřeb 
(804 858,5 tis. Kč), ale v konkrétních případech jednotlivých poživatelů nemusí odpovídat 
skutečnosti. Doba výplaty se totiž pohybuje v rozmezí 3 až 60 měsíců. Pokud tedy např. 
vznikne nárok žadateli, který bude příspěvek pobírat po dobu 60 měsíců v roce 2026, nebude 
jeho výplata ukončena v roce 2029, ale až v roce 2031, 

 konkrétními termíny rozvazování pracovního poměru s jednotlivými zaměstnanci, zvláště 
pokud bude docházet k hromadnému propouštění. Nároky na finanční prostředky konkrétního 
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ročního státního rozpočtu tak budou zcela odlišné, pokud dojde k rozvázání pracovního 
poměru např. v únoru, v červnu nebo v listopadu.  

 
Na základě všech uvedených skutečností proto lze pouze konstatovat, že se celkové náklady 
realizace navrhované novelizace nařízení vlády č. 167/2016 Sb. budou pohybovat zhruba ve výši 
800 až 820 mil. Kč. Současně však existuje předpoklad, že zejména v závěrečných letech vyplácení 
příspěvku bude zřejmě docházet k odchylkám od dnes předpokládaných konkrétních výší nároků na 
státní rozpočet. Tyto odchylky lze na základě odhadu kvantifikovat ve výši cca 10 až 15 %. Podrobná 
konkretizace potřeb v jednotlivých letech by přitom mohla být provedena pouze za předpokladu 
znalosti konkrétních údajů o každém zaměstnanci OKD, a.s. (věk, doba trvání zaměstnaní, 
převažující forma činnosti = podzemí x povrch) a přesného termínu ukončení jeho pracovního 
poměru. Tyto údaje však nejsou a ani nemohou být k dispozici. Přesto celková výše nákladů 800 až 
820 mil. Kč v průběhu 12 let je v zásadě objektivně stanovená a odpovídá současné míře poznání 
ohledně další činnosti OKD, a.s. i státního podniku DIAMO.  
Za nezbytné rovněž považujeme uvést, že až do ukončení výplaty již schválených a poskytovaných 
příspěvků podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a nařízení vlády č. 342/2016 Sb. bude nutné 
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.). 
 
S ohledem na předpokládanou celkovou výši finančních prostředků, které bude nutné v letech 2020 
až 2031 ze státního rozpočtu vynaložit, nabývá na významu úzká spolupráce mezi Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí při přípravě státního rozpočtu a rozpočtového výhledu 
v příslušných letech uvedeného časového období. Nároky vyplývající z realizace nařízení vlády 
v roce 2020 však budou plně hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
Vlastní příspěvek bude, obdobně jako je tomu u obou výše uvedených nařízení dosud, hrazen ze 
státního rozpočtu – kapitoly MPO, a to prostřednictvím státního podniku DIAMO (dále jen „poskytující 
organizace“), který bude nadále představovat prostředníka mezi státem (MPO) a jednotlivými 
žadateli o příspěvek, resp. poživateli tohoto příspěvku. Tento subjekt rovněž bude i nadále evidovat 
stav a pohyb finančních prostředků na k tomu účelu zřízeném podrozvahovém účtu a každé čtvrtletí 
bude MPO prokazovat správnost vyplacených částek způsobem, který je ze strany tohoto ústředního 
orgánu stanoven. Naopak MPO i nadále zůstane povinnost kontrolovat, v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, správnost aplikace novelizovaného nařízení vlády 
č. 167/2016 Sb. 
 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena  
 

Předkládaný návrh je v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek 
podle předkládaného návrhu nařízení vlády představuje zvláštní sociální dávku, kterou lze definovat 
jako výdaj státního rozpočtu podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) jako ostatní sociální dávku.  

 
III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie  

 
Vzhledem k tomu, že má být finanční příspěvek poskytován přímo uvolňovaným zaměstnancům 
(fyzickým osobám) a nikoliv těžební společnosti (např. kdyby se jednalo o situaci, kdy by dávka 
nahrazovala nějakou platbu, kterou by zaměstnanci jinak musel platit zaměstnavatel) a tudíž pro ni 
nevyplývá žádná výhoda, nemůže se jednat o veřejnou podporu ve smyslu právních předpisů EU. 
Lze tak konstatovat, že je návrh v souladu s předpisy EU. 

 
IV. Zhodnocení platného právního stavu 

 
V současné době jsou v platnosti 2 nařízení vlády umožňující vyplácet příspěvek zaměstnancům 
subjektů, které se zabývají hornickou činností. Jedná se o nařízení vlády č. 342/2016 Sb. (účinnost 
od 1. prosince 2016), na jehož základě je příspěvek vyplácen zaměstnancům 10 subjektů (viz jeho 
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Příloha č. 1), které se zabývají těžbou uhlí nebo uranu a nařízení vlády č. 167/2016 Sb. (účinnost 
od 1. června 2016), které umožňovalo vyplácet příspěvek, při splnění stanovených podmínek, 
zaměstnancům OKD, a.s. v insolvenci. V současné době jsou příspěvky poskytnuté na základě 
tohoto nařízení vlády stále vypláceny (předpoklad až do roku 2023), ale již nejsou a ani nemohou 
být nově přiznávány, neboť se OKD, a.s. nenachází v insolvenci. 

 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady a dopady na životní prostředí  

 
Poskytování příspěvku podle novelizovaného nařízení vlády přinese ve své maximální variantě 
nároky pouze na finanční prostředky státního rozpočtu, a to ve výši cca 800 až 820 mil. Kč v období 
12 let, tzn. let 2020 až 2031.  
 
Pozn.: 
Z kvantifikace uskutečněné k 1. únoru 2020 vyplynulo, že po tomto datu až do ukončení výplaty 
příspěvků (podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb. a č. 342/2016 Sb.) bude nutné vynaložit ještě částku 
v celkové výši 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.). 
 
Podnikatelské prostředí bude přijetím nařízení vlády ovlivněno pouze částečně, a ve své podstatě 
bude znamenat alespoň částečné udržení kupní síly obyvatelstva v daném regionu. Z hlediska 
životního prostředí se jedná o akci s indiferentním vztahem k této problematice. 

 
VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace  
 

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 
v povrchových profesích však budou podléhat stejným principům podmiňujícím výplatu příspěvku. 
Nemůže se tedy jednat o diskriminaci. 

 
VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů  
 

1. Obecný právní rámec ochrany soukromí a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Osobní údaje žadatelů a příjemců o příspěvek budou zpracovávány v rámci úkolů při výkonu veřejné 
moci dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. 
 
Údaje budou zpracovávány pro následující účely: 

a) posouzení a vyhodnocení žádostí žadatelů o poskytnutí příspěvku, 
b) rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku, vč. uplatnění opravných prostředků, 
c) veřejnosprávní kontrola poskytování příspěvku, 
d) zajištění vnitřních potřeb v oblasti kontroly, auditu a archivace. 

 
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů pro účely posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů 
 
V rámci procesu poskytování příspěvku budou primárně zpracovávány následující údaje: 
 

a) jméno a příjmení žadatele/příjemce 
b) adresa trvalého pobytu, adresa bydliště nebo doručovací adresa  

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



7 

 

c) datum a místo narození 
d) rodné číslo 
e) státní občanství 
f) další kontaktní údaje – zejména telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, číslo 

účtu a banka 
g) údaje o stávajícím zaměstnání 
h) údaje od příslušného Úřadu práce 
i) údaje o beztrestnosti 
j) údaje o vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku 
k) údaje o vyplácení zvláštního příspěvku horníkům 
l) údaje o poskytnutí starobního důchodu 
m) údaje o OSVČ 
n) údaje od Policie ČR a od Vězeňské služby 
o) další údaje poskytnuté žadatelem/příjemcem příspěvku. 
 

3. Závěry posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
 

Záruky zabezpečení ochrany osobních údajů jsou na úrovni MPO a státního podniku DIAMO obecně 
dány jejich vnitřními řídícími normami. V rámci rozhodování o poskytování příspěvku a při jeho 
vlastním poskytování budou dodržována pravidla stanovená v rámci nově vytvořeného Pokynu 
k realizaci nařízení vlády (bude-li schváleno) – vnitřní řídící norma MPO, který bude zahrnovat oblast 
poskytování příspěvků podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb., původního nařízení vlády č. 167/2016 
Sb. a jeho novelizovaného znění. 
 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik  
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika.  
 

1. Přiměřenost:  
 
Příspěvek bude vždy poskytovat stát prostřednictvím MPO a státního podniku DIAMO. Bude se tak 
dít obdobně jako je tomu dosud v případě nařízení vlády č. 342/2016 Sb. a dosud platného nařízení 
vlády č. 167/2016 Sb., na jejichž základě jsou příspěvky poskytovány již od roku 2016 bývalým 
zaměstnancům stanovených těžebních organizací. Nově bude příspěvek poskytován prakticky za 
splnění obdobných podmínek. Nejedná se tak o nepřiměřené podmínky pro žadatele a budoucí 
příjemce. 
 

2. Jednoznačnost:  
 
Obsah právní úpravy, procesní postupy, lhůty a podklady pro rozhodování jsou vymezeny 
a stanoveny jednoznačně. 
 

3. Standardnost:  
 
Navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje odchylky od stávajících 
postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  
 

4. Motivace ke korupci v regulované oblasti:  
 
Příspěvek, jako forma sociální dávky, je poskytován na základě zhodnocení předložené žádosti 
z hlediska splnění stanovených podmínek a předpokladů. Korupci z hlediska rozhodnutí 
o poskytnutí příspěvku ve prospěch neoprávněné osoby nelze i s ohledem na dvojí kontrolu (úroveň 
DIAMO, s. p. a MPO) očekávat. 
 

5. Rozhodovací pravomoc: Je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat, že je 
dostatečně nezávislý. 
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Předběžnou kontrolu splnění podmínek pro přiznání příspěvku bude provádět (obdobně jako dnes 
např. u nařízení vlády č. 342/2016 Sb.) DIAMO, s. p., rozhodovat (schvalovat jeho vyplácení) bude 
MPO (rovněž obdobně jako dosud např. u nařízení vlády č. 342/2016 Sb.), které je dostatečně 
nezávislé. 
 

6. Kontrolovatelnost rozhodování:  
 
Činnost DIAMO, s. p. bude (obdobně jako dosud např. u nařízení vlády č. 342/2016 Sb.) pravidelně 
2x ročně kontrolována ze strany MPO formou průběžné nebo následné veřejnosprávní kontroly. 
V rámci MPO kontrolu odpovědného odboru bude obdobně jako dosud zajišťovat k tomu určený 
odborný kontrolní útvar. 
  

7. Odpovědnost:  
 
Odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu provádění kontroly na straně poskytovatele 
bude (obdobně jako např. u nařízení vlády č. 342/2016 Sb.) dána vnitřním předpisem. 
 

8. Opravné prostředky:  
 
V případě neschválení požadavku se bude postupovat (obdobně jako např. u nařízení vlády 
č. 342/2016 Sb.) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

9. Transparentnost:  
 
Transparentnost poskytování příspěvku je dána obsahem navrhovaného právního předpisu 
a kontrolou jeho dodržování ze strany poskytovatele i příjemce příspěvku. 
 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I  
 
K bodu 1 (název nařízení vlády, § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a), nadpis přílohy č. 2) 
 
Navrhuje se úprava názvu nařízení vlády tak, aby mohlo být využito i vůči zaměstnancům stávající 
společnosti OKD, a.s., tzn. právnické osoby zabývající se těžbou černého uhlí, kteří budou 
v budoucnosti uvolňováni za stanovených podmínek z pracovního poměru, aniž by byla tato 
společnost v insolvenci. Obdobná úprava je provedena v ustanovení § 1 odst. 1 a odst. 3 písm. a), 
protože příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem 
činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí je podle platné právní úpravy možné 
poskytnout zaměstnancům, kteří budou uvolňováni za stanovených podmínek z pracovního poměru, 
pouze za předpokladu, že předmětná právnická osoba bude v insolvenci. Stávající společnost OKD, 
a.s. je sice ve smyslu platného nařízení vlády tzv. určenou společností, ale podmínku insolvence již 
nesplňuje. Navrženou úpravou tak bude možné použít nařízení vlády i vůči zaměstnancům stávající 
společnosti OKD, a.s., tedy právnické osoby zabývající se těžbou černého uhlí, kteří budou 
v budoucnosti uvolňováni za stanovených podmínek z pracovního poměru. Ze stejných důvodů se 
navrhuje i úprava nadpisu přílohy č. 2, aby žádost v této příloze uvedenou mohli využít resp. použít  
zaměstnanci stávající společnosti OKD, a.s., tzn. právnické osoby zabývající se těžbou černého uhlí, 
kteří budou v budoucnosti uvolňováni za stanovených podmínek z pracovního poměru, aniž by byla 
tato společnost v insolvenci. 
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K bodu 2 (§ 1 odst. 3 písm. a)) 
 
S ohledem na ekonomický vývoj společnosti OKD, a.s. se předpokládá, že ještě v průběhu roku 
2020 bude zahájen převod vlastnického práva, resp. prodej nebo jiný převod části závodu tvořící 
samostatnou organizační složku ve smyslu ustanovení § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na nového vlastníka. Podle ustanovení § 338 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na předpokládaného 
kupujícího (DIAMO, s. p.) zároveň přejdou práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Vzhledem 
k tomu, že následně budou s bývalými zaměstnanci společnosti OKD, a.s. a budoucími zaměstnanci 
státního podniku DIAMO ze strany tohoto subjektu postupně, v návaznosti na postup sanací a 
rekultivací území dotčeného těžbou černého uhlí, rovněž rozvazovány jejich uzavřené pracovní 
poměry, je žádoucí, aby současně se změnou zaměstnavatele neztratili nárok na poskytnutí 
příspěvku podle tohoto nařízení vlády. Navrhuje se proto, aby byl do přílohy č. 1 jako druhá určená 
těžební společnost zařazena vnitřní organizační jednotka státního podniku DIAMO, na níž budou již 
uvedená vlastnická práva k majetku převedena = budoucí nově vzniklý samostatný odštěpný závod 
státního podniku DIAMO.  
 
K bodu 3 (§ 2 odst. 3 písm. b)) 
 
S cílem sjednotit výši příspěvku pro všechny zaměstnance těžebních společností a subjektů 
vymezených jak v nařízení vlády č.167/2016 Sb., tak i v nařízení vlády č. 342/2016 Sb. se navrhuje 
snížit výši příspěvku pro zaměstnance s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného 
dolu. Pro nařízení vlády č. 342/2016 Sb. a pro novelizované nařízení vlády č. 167/2016 Sb. podle 
předkládaného návrhu tak bude platit výše příspěvku pro zaměstnance s převažující činností 
na povrchu ve výši 5 300,- Kč/měsíc, zatímco pro zaměstnance s převažující činností v povrchových 
profesích, jimž byl příspěvek přiznán podle stávajícího nařízení vlády č. 167/2016 Sb. bude jeho 
výše i nadále činit 7 000,- Kč/měsíc. Důvodem je skutečnost, že není vhodné ani žádoucí výši 
příspěvku v průběhu jeho vyplácení měnit. Současně platí, že počet poživatelů příspěvku ve výši 
7 000,- Kč/měsíc se již nemůže zvyšovat – poslední přípustná žádost o příspěvek v této výši byla 
podána 17. května 2018.  
 
K bodu 4 a 7 (§ 4 odst. 8 a příloha č. 2) 
 
Rozšiřuje se možnost zasílání příspěvku formou poštovní poukázky nejenom na adresu trvalého 
pobytu oprávněné osoby, ale i na adresu jejího bydliště nebo doručovací adresy.  
 
K bodu 5 (příloha č. 1) 
 
Je žádoucí, aby stávající zaměstnanci společnosti OKD, a.s., jejichž pracovní poměr přejde na 
nového zaměstnavatele – státní podnik DIAMO – současně neztratili nárok na poskytnutí příspěvku 
podle tohoto nařízení vlády. Navrhuje se proto, aby byl do přílohy č. 1 jako druhá určená těžební 
společnost zařazena vnitřní organizační jednotka státního podniku DIAMO, na níž budou vlastnická 
práva k majetku převedena = odštěpný závod státního podniku DIAMO, na něhož přejdou práva a 
povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců OKD, a.s. 
 
K bodu 6 (příloha č. 2) 
 
Vzhledem k  přesnému vymezení druhu žádosti již v jejím nadpisu se navrhuje zde uvedený text 
jako nadbytečný resp. duplicitní vypustit. 
 
K bodu 8 (příloha č. 2) 
 
V textu přílohy bylo třeba nahradit odkaz na již zrušený zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, platným právním předpisem, kterým je nyní zákon č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů. 
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K čl. II – Přechodné ustanovení  
 
Tímto ustanovením se řeší zachování možnosti poskytovat všem zaměstnancům, jimž byl příspěvek 
přiznán podle stávajícího nařízení vlády 167/2016 Sb. až do dne nabytí účinnosti nyní 
předkládaného návrhu, ve stejné výši jako dosud, tedy ve výši 7 000,- Kč/měsíc.  
 
K čl. III. 
 
Vzhledem k tomu, že je obecně žádoucí minimalizovat nežádoucí negativní sociální dopady 
související se ztrátou zaměstnání, je nezbytné, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti co 
nejdříve. Proto se v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje nabytí účinnosti dnem následujícím 
po vyhlášení tohoto nařízení.  
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