
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Č. j.: MPO 24261/20/31100/01000 

                Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády, ministra průmyslu 
a obchodu a ministra dopravy dne 3. dubna 2020 s termínem dodání stanovisek do 28. dubna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení, které s ohledem 

na současnou situaci spojenou s pandemií Covid – 19 proběhlo se zástupci připomínkových míst, která uplatnila zásadní připomínky, na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, resp. elektronickou formou ve dnech 4. až 13. května 2020 a je uvedeno v následující tabulce: 

Pozn.: 
Na základě vývoje ekonomické situace společnosti OKD, a.s. byl již zpracovaný návrh nařízení vlády v průběhu července 2020 upraven tak, aby 
obsahoval i možnost jeho uplatnění vůči těm stávajícím zaměstnancům společnosti OKD, a.s., jejichž pracovní poměr přejde na určenou vnitřní 
organizační jednotku státního podniku DIAMO, která s nimi následně na základě svých potřeb bude pracovní poměr ukončovat. 

 

Resort Zásadní připomínky  Výsledky vypořádání připomínek 

Ministerstvo financí Zásadní nesouhlas s bodem II. 1. c a bodem II. 2 návrhu usnesení vlády. 
Povinnost zajistit si prostředky na své výdajové priority má daná kapitola, 
v tomto případě MPO. Nelze povinnost zajistit si prostředky „přehodit“ vždy 
na Ministerstvo financí. Požadavek je rovněž v souladu s dopisem paní 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí č. j. MF-4847/2020/1903-4 
ze dne 2. 3. 2020 (zaslaného na MPO), ve kterém bylo uvedeno, 
že zajištění prostředků na krytí nákladů spojených s realizací 
předloženého nařízení vlády na období následující po roce 2020 bude 
předmětem jednání při přípravě státního rozpočtu pro dané roky 
a střednědobého výhledu. Dále je nutné v materiálu zdůraznit, že náklady 
spojené s případnou realizací novely nařízení vlády v roce 2020 zajistí 
z rozpočtové kapitoly MPO. 
Text usnesení vlády by měl analogicky odpovídat usnesení vlády 
č. 886/2016. 

Akceptováno 
Z návrhu usnesení vypuštěno s tím, že 
v Předkládací zprávě (část II. návrhu) a 
v Odůvodnění (část IV. návrhu) je uvedena 
nutnost spolupráce MPO a MF při přípravě 
státního rozpočtu na rok 2021 a roky 
následující a příslušného střednědobého 
výhledu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
S návrhem vypořádání připomínek MF 
souhlasí. 
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Úřad vlády ČR Do předkládací zprávy a do RIA doplnit informaci, kdo ponese náklady 
uzavírání dolů a rekultivace a zda se počítá alespoň s částečným využitím 
stávajících zaměstnanců k této činnosti. Rovněž to, zda se očekává, že ti 
zaměstnanci, kteří se budou na rekultivaci podílet, budou pobírat 
příspěvek dle předkládané novely nařízení vlády. 

Vysvětleno 
Problematiku sanací pozemků dotčených 
těžbou a monitorování úložného místa řeší 
příslušná ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
konkrétně § 31 odst. 5 a 6, podle nichž: 
„(5) Organizace je povinna zajistit sanaci, 
která obsahuje i rekultivace podle zvláštních 
zákonů, všech pozemků dotčených těžbou 
a monitorování úložného místa po ukončení 
jeho provozu. Sanace pozemků uvolněných 
v průběhu dobývání se provádí podle plánu 
otvírky, přípravy a dobývání (§ 32). Za sanaci 
se považuje odstranění škod na krajině 
komplexní úpravou území a územních 
struktur. 
(6) K zajištění činností podle odstavce 5 je 
organizace povinna vytvářet rezervu 
finančních prostředků. Výše rezervy 
vytvářené na vrub nákladů musí odpovídat 
potřebám sanace pozemků dotčených 
dobýváním. Tyto rezervy jsou nákladem na 
dosažení, zajištění a udržení příjmů.“, 
a to z finančních rezerv, které se řídí 
ustanoveními § 37a horního zákona.  
Z uvedeného vyplývá, že se primárně jedná 
o povinnost společnosti OKD a.s., aby 
příslušné činnosti zajistila z jí vytvořených 
finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že 
jediným akcionářem OKD a.s. je v současné 
době prostřednictvím společnosti PRISKO 
a.s. stát (MF ČR), lze předpokládat, že 
v případě nedostatku finančních zdrojů bude 
příslušné činnosti zabezpečovat stát. 
Nařízení vlády č. 167/2016 Sb. (i nařízení 
vlády č. 342/2016 Sb.) je koncipováno tak, 
že příspěvek může být vyplácen (při splnění 

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



dalších podmínek) pouze bývalým 
zaměstnancům OKD a.s. Bude-li tudíž 
sanaci a rekultivaci zajišťovat jiný subjekt než 
OKD a.s. a bývalý zaměstnanec OKD a.s. 
s ním bude mít uzavřený pracovní poměr, 
bude moci příspěvek pobírat. Pokud by se 
však jednalo o zaměstnance OKD a.s. a tato 
společnost by sanaci a rekultivaci 
zabezpečovala, nebude moci tento 
zaměstnanec příspěvek pobírat, neboť 
nebude splněna základní podmínka jeho 
poskytování = nebude se jednat o bývalého 
zaměstnance společnosti OKD a.s.  
K doporučení, aby příspěvek byl vyplácen 
pouze těm uvolňovaným zaměstnancům, 
kteří dále nebudou pracovat v oboru 
hornictví a zahlazování následků hornické 
činnosti, je nezbytné uvést, že v § 5 nařízení 
vlády jsou taxativně vymezeny všechny 
důvody, kdy nárok na příspěvek zaniká. A 
mezi ně (viz odst. 1 písm. b) patří „vznik 
pracovního poměru u právnické osoby 
zabývající se těžbou černého uhlí“. Rozšířit 
důvod zániku i na vznik pracovního poměru 
u organizací zabývajících se zahlazováním 
následků hornické činnosti považujeme 
nejen za kontraproduktivní, ale i v rozporu 
s nařízením vlády č. 342/2016 Sb., které 
obdobným způsobem řeší sociální dopady 
propouštěných zaměstnanců těžebních 
organizací zabývajících se těžbou uhlí nebo 
uranu.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Žádáme upravit/doplnit, že podpora bude 
vyplácena pouze těm uvolňovaným 
zaměstnancům, kteří dále nebudou pracovat 
v oboru hornictví a zahlazování následků 
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hornické činnosti. Nařízení vlády je určeno 
„ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících 
s restrukturalizací a útlumem činnosti 
právnických osob v insolvenci zabývajících 
se těžbou černého uhlí“. Pokud budou 
stávající zaměstnanci pracovat v obdobném 
oboru, není zřejmé, jaké sociální dopady pro 
ně bude mít restrukturalizace, resp. že 
nějaké bude mít. 
Po doplnění (podtržené): 
S návrhem vypořádání připomínek ÚV ČR 
souhlasí. 

Žádáme doplnit do předkládací zprávy a do RIA celkovou předpokládanou 
částku, kterou bude stát vyplácet pracovníkům postiženým útlumem těžby 
uhlí do roku 2030, tj. sumárně za Diamo, s.p. a OKD, a.s. 

Vysvětleno 
V Předkládací zprávě (str. 2) je uvedeno, že 
„Celkové náklady státního rozpočtu spojené 
s očekávaným propouštěním zaměstnanců 
OKD, a.s. by tak v letech 2020 až 2031 měly 
dosáhnout maximální výše v rozmezí cca 
800,0 až 820,0 mil. Kč“ s tím, že kvantifikace 
a bližší zdůvodnění je uvedeno v části V. 
předkládaného materiálu – RIA. 
Požadovaný „sumární údaj za DIAMO, s. p. 
a OKD a.s.“ nemůže být uveden, protože 
neexistuje a ani nemůže existovat. Příspěvek 
bude za stanovených podmínek a na základě 
jejich žádosti poskytován pouze bývalým 
zaměstnancům OKD a.s., zatímco 
zaměstnanci státního podniku DIAMO budou 
(tak jako dnes) vystupovat pouze jako 
„zprostředkovatelé“ jeho výplaty, kteří po 
odsouhlasení ze strany MPO finanční 
prostředky poskytují. 
Současně byly do Předkládací zprávy a do 
RIA doplněny údaje o celkových finančních 
prostředcích, které v roce 2020, 2021 a 2022 
státní rozpočet vydá, resp. předpokládá 
vydat na zmírnění sociálních dopadů 
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restrukturalizace hornictví, tzn. na úhradu 
mandatorních výdajů. Konkrétní údaje o 
potřebách realizace předkládaného návrhu 
jsou již podrobně podle jednotlivých let 
uvedeny v RIA (str. 9).  
 
Vyjádření k vypořádání 
Nicméně považujeme za relativně 
jednoduché uvést celkovou částku 
vyplácenou ročně ze státního rozpočtu ke 
zmírnění sociálních dopadů restrukturalizace 
hornictví. MPO nepochybně disponuje 
předpokládanou částkou pro letošní rok a 
další tři roky (střednědobý výhled rozpočtu), 
proto není problém tuto sumu uvést včetně 
nově předpokládaných potřebných 
prostředků. Prosíme doplnit pro celkový 
kontext. 
Po doplnění (podtržené): 
S návrhem vypořádání po doplnění ÚV ČR 
souhlasí. 

Žádáme doplnit do předkládací zprávy a RIA informaci, jak se urychleným 
ukončením těžby černého uhlí zvýší energetická a materiálová závislost 
České republiky a zda tedy byly vzaty v úvahu všechny aspekty uzavírání 
dolů, když v úvodu RIA tato část chybí. 

Vysvětleno 
Předkládaný návrh nařízení vlády neřeší 
a jeho cílem ani není komplexně řešit možné 
důsledky spojené s urychleným ukončením 
těžby černého uhlí.  
Jeho primárním cílem je řešit důsledky 
sociálního charakteru spojené s postupným 
ukončováním činnosti OKD a.s. a se ztrátou 
zaměstnání jeho stávajících pracovníků. 
Vlastní ukončení těžby vyplývá z již 
existujících a stále se zhoršujících podmínek 
na trhu, které se promítají do stávající i 
očekávané míry rentability této činnosti. Tyto 
podmínky jsou důsledkem působení řady 
vlivů, z nichž některé (ty rozhodující) jsou 
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uvedeny např. na str. 3 a 4 části IV. 
Odůvodnění předkládaného návrhu. 
V existujícím ekonomickém prostředí, které 
je založeno na působení tržních 
mechanismů lze zhoršující se ekonomické 
výsledky a další činnost jakéhokoliv subjektu, 
který se v ekonomických problémech ocitne, 
řešit v zásadě pouze dvěma způsoby: 
a) ukončením činnosti (postupným nebo 

urychleným, ale vždy ukončením činnosti 
– nebereme-li do úvahy možnosti 
vyplývající z insolvenčního zákona), 

b) převzetím do rukou jiného vlastníka (vč. 
státu), což se de facto v případě OKD a.s. 
již v minulosti stalo, a to ve spojení 
s následným „vydotováním“ hlavní 
činnosti subjektu, resp. opětovně 
s rozhodnutím o ukončení činnosti. 

Z ekonomického hlediska hospodářská 
situace OKD a stávající i předpokládaný 
rozsah odbytu černého uhlí povede 
k postupnému ukončení těžby.  
K dotazům souvisejícím s ukončováním 
těžby černého uhlí, které výrazně přesahují 
rámec předkládaného návrhu nařízení vlády, 
lze uvést následující poznámky: 
- základní důvody snižování těžby jsou 

podrobně uvedeny v RIA (str. 1), 
- při zabezpečování výrobních vstupů se 

jakýkoliv ekonomický subjekt chová tak, že 
nakupuje za pro něj nejvýhodnějších 
podmínek, vč. ceny. To se týká rovněž 
odbytu černého uhlí, do něhož se promítají 
nejen problémy ocelářského průmyslu, 
(rozhodující odběratel), ale také zvyšující 
se finanční náročnost vlastní těžby 
(výrazný růst nákladů na 1 t uhlí), a to 
zejména v důsledku růstu fixních nákladů, 
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- jiné postavení má těžba černého uhlí 
v Polsku, která je výrazně podporována 
státem a jiné v ČR, 

- nelze očekávat, že stát bude finančně 
sanovat ztrátovost těžby černého uhlí, což 
samozřejmě vede k uzavírání dolů, 

- s ukončováním pracovních poměrů je 
rovněž spjato i poskytování náhrad 
zaměstnancům podle uzavřené Kolektivní 
smlouvy, k čemuž se OKD a.s. hlásí, 

-  finanční situace OKD a.s. není taková, aby 
mohla nároky nad rámec Kolektivní 
smlouvy hradit. Existuje tak obava ze 
vzniku sociálního napětí, 

- z hlediska energetického významu 
černého uhlí je nutné konstatovat, že má 
marginální význam. Jediná tepelná 
elektrárna spalující černé uhlí 
(Dětmarovice) je mimo provoz. Jak již bylo 
uvedeno zásadní význam má černé uhlí, 
resp. příslušné směsi, které „rozhodují“ o 
kvalitě a druhu/typu, v ocelářství. A právě 
dovoz různých druhů černého uhlí 
(Austrálie, USA, Polsko, ČR, apod.) je pro 
výrobu různých druhů ocele rozhodující, 
Materiálová závislost na dovozu černého 
uhlí tak z velké části závisí (a je nezbytná) 
na struktuře výrobků ocelářských subjektů. 

 
Vyjádření k vypořádání 
Vysvětlení MPO je srozumitelné, není však 
důvod k tomu, aby požadované údaje nebyly 
v materiálu uvedeny. Např. samo MPO 
zveřejnilo na webu objem dovozu černého 
uhlí z Polska – bylo by tedy vhodné uvést 
odpovídající fakta – potřebujeme snížit 
emise skleníkových plynů, uzavíráme doly, 
pokud na účtech nebude dost peněz, zaplatí 
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to stát. Stát bude také podporovat snižování 
sociálních dopadů a zároveň firmy budou to 
samé uhlí dovážet z Polska (a emise budou 
u nás). Předpokládám, že věcně příslušný 
útvar MPO by na toto měl upozornit, aby stát 
postupoval s péčí řádného hospodáře. 
K níže uvedené připomínce ÚV – útvaru 
kompatibility mám další dotaz – není úkolem 
OKD, a. s., který není v insolvenci, aby 
náhrady propouštěným horníkům platila? 
Prosím o doplnění informace do předkládací 
zprávy. 
Po doplnění (podtržené): 
S návrhem vypořádání ÚV ČR souhlasí. 

Úřad vlády ČR – 
odbor kompatibility 

Předkladatel v odůvodnění k návrhu uvádí, že v současné době není 
možné nově přiznávat příspěvky dle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., neboť 
OKD, a. s. se již nenachází v insolvenci, jak je uvedeno v názvu i v 
úvodním ustanovení tohoto nařízení vlády. V novele tudíž postrádáme 
ustanovení, které by řešilo situaci bývalých zaměstnanců OKD, a. s., kteří 
byli propuštěni až po ukončení insolvence OKD, a. s., a do nabytí účinnosti 
předkládané novely nestihnou uplatnit svůj nárok na příspěvek v 6 měsíční 
lhůtě od ukončení pracovního poměru. Dle § 4 odst. 1 nařízení vlády totiž 
nárok na příspěvek vzniká dnem následujícím po skončení pracovního 
poměru oprávněné osoby a tento nárok může oprávněná osoba uplatnit 
dle § 4 odst. 2 nejpozději ve lhůtě 6 měsíců od ukončení uvedeného 
pracovního poměru, poté nárok zaniká. Z výkladu uvedeného 
v odůvodnění k návrhu by pak vyplývalo, že osoby propuštěné po 
ukončení insolvence OKD, a. s. zhruba do konce roku 2019 by, vzhledem 
k možnosti žádat jen půlroku zpětně, na nařízením přiznaný příspěvek 
nedosáhly, i kdyby všechny ostatní podmínky pro poskytnutí příspěvku 
splnily. Přechodné ustanovení novely tento problém neřeší, považujeme 
proto za nutné ustanovení v tomto směru doplnit. 

Vysvětleno 
Obecně: 
- Přijetí nařízení vlády č. 167/2016 Sb. již 

v době jeho schválení představovalo 
politické rozhodnutí založené na přijetí 
kompromisního řešení (původní návrh 
obsahoval cca 10 subjektů, na něž se mělo 
vztahovat – důsledek = přijetí nařízení 
vlády č. 342/2016 Sb. cca o 0,5 roku 
později), 

- již od samého začátku se jednalo a jedná o 
nařízení, které nepostihuje (společně 
s nařízením vlády č. 342/2016 Sb.) ani 
všechny těžební organizace zabývající se 
těžbou uhlí, natož organizace zabývající se 
těžbou obecně (např. desítky, resp. stovky 
subjektů zabývajících se těžbou 
stavebních či nerudních surovin). 

- A tato premise platí i vůči předkládané 
novele. 

K vlastnímu návrhu nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 167/2016 Sb. přijaté dne 
11. května 2016 již od samého začátku 
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obsahovalo omezení na koho, za jakých 
podmínek a na jaké období se má vztahovat: 
- Na koho: zaměstnanec určené těžební 

společnosti, u které dochází ke snižování 
počtu zaměstnanců v důsledku 
restrukturalizace a útlumu její činnosti (§2 
odst. 1); 

- Za jakých podmínek: musí se jednat 
právnickou osobu v insolvenci zabývajících 
se těžbou černého uhlí (§ 1 odst. 1); 

- Na jaké období: na období, kdy se 
společnost nachází v insolvenci, neboť 
nárok na příspěvek zaniká, jestliže 
oprávněná osoba vstoupila do pracovního 
poměru u právnické osoby zabývající se 
těžbou černého uhlí, tzn. u právnické 
osoby, která se v insolvenci nenachází a 
současně těží černé uhlí (§5 odst. 2). 

Současná společnost OKD, a.s. vznikla, jako 
důsledek schválení reorganizačního plánu 
společnosti OKD a.s. v insolvenci. Ke dni 31. 
března 2017 byla založena pod obchodní 
firmou společnost OKD Nástupnická, a.s. U 
ní došlo ke dni 1. dubna 2018 ke změně její 
obchodní firmy na OKD a.s., která trvá 
dodnes. 
Zaměstnanci původní společnosti OKD, a. s, 
na níž byla prohlášena insolvence, sice přešli 
do stávající společnosti OKD, a.s., ale 
současně se na ně začalo vztahovat 
ustanovení § 1 odst. 1 a § 5 odst. 2 = 
zaměstnanci společnosti, která se nenachází 
v insolvenci.  
Minimálně v období let 2017 a 2018 
společnost OKD Nástupnická, a. s. a vlastní 
OKD, a. s. nesplňovala podmínku 
„restrukturalizace a útlumu činnosti“ 
požadovanou nejen samotným názvem 
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nařízení vlády, ale i ustanovením § 1 odst. 1, 
§ 2 odst. 1 a dále § 7 až § 9 (i když v jiné 
souvislosti). 
Z uvedeného je tedy zřejmé, že nově 
vztahovat účinnost nařízení vlády č. 
167/2016 Sb. i na období od 31. března 2017 
do doby přijetí její navrhované novely nemá 
opodstatnění, a to i z toho důvodu, že 
k rozvázání pracovního poměru nařízením 
vlády požadovaným způsobem (dohody a 
výpovědi) a za stanovených podmínek (opět 
insolvence + restrukturalizace a útlum) 
nedocházelo.  
Opět je tak nutné zdůraznit, že se jedná o 
politické rozhodnutí, které lze jen obtížně 
hodnotit z hlediska dodržování právních 
předpisů EU. 
Pokud by byla přijata uplatněná 
argumentace, tak příspěvek OKD, a.s. sám o 
sobě zakládá nerovné postavení nejen vůči 
těžebním organizacím, které nejsou 
předmětem ani jednoho NV (167/2016 Sb., 
342/2016 Sb.), ale vůči všem firmám v ČR. 
Pokud bychom argumentaci přijmuli, muselo 
by být rovněž novelizováno NV 342/2016 Sb. 
tak, aby se týkalo všech zaměstnanců 
uvedených společností nejen od jejich 
vzniku, ale rovněž jejich právních 
předchůdců. Není jasné, do jakého období 
zpětně by pak retroaktivita měla zasahovat. 
Např. zaměstnanci Československého 
uranového průmyslu přešli (obdobně jako 
v připomínce uvádění zaměstnanci OKD 
Nástupnická) do tehdy nově vzniklé firmy 
DIAMO, s.p. Stejně tak zaměstnanci SHD, 
koncernový podnik byly převedeni do nově 
vzniklých společností. 
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U obou NV je retroaktivita vztažena 
k 1. lednu 2016, a to na základě politické 
dohody. I zde by tedy došlo k porušení 
rovnosti, protože nebyli NV obsaženi 
zaměstnanci uvedených společností 
propuštění před tímto datem. 
Pozn.: 
Na rozdíl od stávajícího znění nařízení vlády 
č. 167/2016 Sb. (a rovněž nařízení vlády 
č. 342/2016 Sb.) předkládaný návrh 
neobsahuje ustanovení retroaktivního 
charakteru, které by umožňovalo jej uplatnit 
i na zaměstnance, s nimiž byl rozvázán 
pracovní poměr (stanoveným způsobem) 
ještě před nabytím účinnosti předkládaného 
návrhu. Bude se tedy vztahovat pouze na ty, 
s nimiž bude pracovní poměr ukončen až po 
nabytí účinnosti předkládaného návrhu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Vysvětleno s tím, že bude promítnuto do 
stanoviska Legislativní rady vlády. 

Dále je nutné novelizovat nařízení vlády i v dalších bodech:  
K § 4 odst. 8 nařízení vlády a v návaznosti i k příloze č. 2: 
Poskytování příspěvku pouze na adresu trvalého pobytu podle § 4 odst. 8 
je problematické, trvalý pobyt je běžně spojován výhradně s trvalým 
pobytem v České republice, ten ale cizí státní příslušníci – občané EU 
nemusejí mít. Kritérium trvalého pobytu je proto dle judikatury Soudního 
dvora EU v rozporu se zákazem diskriminace (čl. 18 SFEU), neboť toto 
kritérium mohou lépe splnit občané hostitelského členského státu oproti 
občanům jiných členských států EU a jejich rodinným příslušníkům. Občan 
ČR má dle českého právního řádu automaticky trvalý pobyt na území ČR 
i v případech, kdy jej občan jiného státu EU či jeho rodinný příslušník mít 
nebude.  
Čl. 7 nařízení (EU) č. 492/2011 dále upřesňuje, že s pracovníkem jiné 
státní příslušnosti EU (resp. členem rodiny tohoto migrujícího pracovníka) 
nesmí být zacházeno z důvodu jeho státní příslušnosti jinak než 

Akceptováno 
§ 4 odst. 8 po úpravě zní:  
„(8) Příspěvek se vyplácí prostřednictvím 
příslušného státního podniku na účet 
oprávněné osoby nebo formou poštovní 
poukázky na adresu jejího trvalého pobytu, 
resp. bydliště nebo korespondenční adresy. 
V příloze č. 2 se za slova: 
„Adresa trvalého pobytu“ doplňuje „resp. 
bydliště nebo korespondenční adresa“. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
ÚV ČR – odbor kompatibility návrhem 
vypořádání souhlasí. 
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s tuzemskými pracovníky, jde-li mimo jiné o pracovní podmínky, zejména 
z oblasti odměňování, skončení pracovního poměru a návratu k povolání 
nebo opětného zaměstnání, pokud se stal nezaměstnaným. Takový 
pracovník požívá podle odst. 2 čl. 7 uvedeného nařízení také stejné 
sociální a daňové výhody jako tuzemští pracovníci.  
Žádost o přiznání sociálního příspěvku nemůže být tudíž navázána pouze 
na uvedení adresy trvalého pobytu na území ČR, je nutno připustit uvedení 
event. pouze bydliště/korespondenční adresy. Požadujeme upravit v § 4 
odst. 8 a v návaznosti na to i údaj v žádosti o přiznání příspěvku 
v příloze č. 2. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

MPSV nesouhlasí se snížením částky plnění 7 000 Kč pro budoucí 
poživatele z povrchových profesí. Rozdíl mezi plněním podle nařízení 
167/2016 a Nařízením 342/2016 navrhuje překonat zvýšením částky podle 
nařízení 342/2016 na úroveň částky podle nařízení 167/2016 tj. z 5300 na 
7000 Kč. 

Neakceptováno 
Připomínka neobsahuje žádné odůvodnění, 
po formální stránce nesplňuje stanovené 
požadavky a byla předložena výrazně po 
termínu (5. 5. 2020).  
Cílem navrženého snížení výše příspěvku 
pro zaměstnance s převažujícím výkonem 
činnosti na povrchu je sjednocení jeho výše 
pro všechny zaměstnance těžebních 
společností, na něž se vztahuje NV 
č. 167/2016 Sb. i č. 342/2016 Sb. Vzhledem 
k tomu, že zaměstnanci v povrchových 
profesích ve své podstatě u jednotlivých 
těžebních společností vykonávají ne-li 
obdobné, tak alespoň srovnatelné činnosti, 
neexistují objektivní důvody požadovaných 
teritoriálních rozdílů ve výši příspěvku (např. 
Karviná, Most, Sokolov, Vysočina, atd.). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Požadavek směřuje k ničím 
neodůvodněnému zvyšování výdajů státního 
rozpočtu. Připomínka do e-klepu vložena 
jako osobní připomínka pana Vladimíra 
Špidly. Není tedy zřejmé, zda je to názor 
ministryně. Rovněž nejsou splněny ani 
elementární požadavky Legislativních 
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pravidel vlády. Požadavek nebyl uplatněn ani 
ze strany Odborového svazu pracovníků 
v hornictví. 

Svaz měst a obcí ČR 1) K § 2 odst. 3 písm. b) 
„Příspěvek se poskytuje měsíčně ve výši 
b) 5 300 Kč, pokud se jedná o zaměstnance určené těžební společnosti 
s převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu.“ 
Nesouhlasíme se snížením měsíčního příspěvku zaměstnancům ze 7 000 
Kč na 5 300 Kč z důvodu toho, že snížení příspěvku zhorší sociální 
dopady na zaměstnance s převažujícím výkonem práce mimo podzemí 
hlubinného dolu.  
Sociální dopady této úpravy postihnou právě osoby žijící zejména na 
Karvinsku a Frýdecko-Místecku zpravidla s trvalým pobytem. Je nutné si 
uvědomit, že zaměstnanci vykonávající práci v dole, mohou být z velké 
části příslušníky jiných států, kteří pobývají na našem území přechodně 
z důvodu pracovních činností, kdežto zaměstnanci na povrchu jsou 
zpravidla občany s trvalým pobytem na Karvinsku. 

Neakceptováno 
Cílem navrženého snížení výše příspěvku 
pro zaměstnance s převažujícím výkonem 
činnosti na povrchu je sjednocení jeho výše 
pro všechny zaměstnance těžebních 
společností, na něž se vztahuje NV 
č. 167/2016 Sb. i č. 342/2016 Sb. Vzhledem 
k tomu, že zaměstnanci v povrchových 
profesích ve své podstatě u jednotlivých 
těžebních společností vykonávají ne-li 
obdobné, tak alespoň srovnatelné činnosti, 
neexistují objektivní důvody požadovaných 
teritoriálních rozdílů ve výši příspěvku (např. 
Karviná, Most, Sokolov, Vysočina, atd.). 
Požadavek směřuje k ničím 
neodůvodněnému zvyšování výdajů státního 
rozpočtu. Požadavek nebyl uplatněn ani ze 
strany Odborového svazu pracovníků 
v hornictví. Navíc se podle článku 5 odst. 1 
písm. c) ve spojení s článkem 13 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády řešená 
problematika netýká samostatné nebo 
přenesené působnosti krajů nebo obcí. 
Vyjádření k vypořádání: 
S vypořádáním připomínky nesouhlasíme 
a zůstáváme tak v rozporu. Pokud bylo 
záměrem předkladatele sjednotit výši 
příspěvku pro zaměstnance s převažujícím 
výkonem činnosti na povrchu pro všechny 
zaměstnance těžebních společností, na něž 
se vztahuje NV č. 167/2016 Sb. i č. 342/2016 
Sb., mohl tak učinit navýšením příspěvku 
v nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 
Předkladatel neodůvodnil, proč pro 
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vyrovnání výše příspěvků zvolil variantu 
snížení příspěvku v NV č. 167/2016 Sb. 
Sociální dopady vyplývající ze snížení 
příspěvku dle NV č. 167/2016 Sb. budou 
v konečném důsledku nuceny řešit obce a 
půjdou tak k jejich tíži.  

Připomínky doporučujícího charakteru byly ve většině případů do předkládaného návrhu zapracovány, resp. byly vysvětleny. 

V Praze dne 30. července 2020 

Vypracoval: Ing. Petr Šmůla           Podpis: 
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