
 

 

III. 
N á v r h 

 
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne ……. 2020, 
kterým se mění 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 
 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona 
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona 
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona 
č. 230/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona 
č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona 
č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona 
č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona 
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., 
zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č.135/2016 Sb., 
zákona č. 264/2016 Sb., zákona č.  24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., 
zákona č. 367/2017 Sb., zákona č.  92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb. a zákona č. 214/2020 Sb.: 

 
Čl. I 

 
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, 
se mění takto: 

1. V § 4 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „,adresu bydliště nebo doručovací adresu“.  
2. V příloze č. 1 se doplňují nové body 11 a 12, které zní:  

„11. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.       Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 
 12. DIAMO, státní podnik, o. z. HBZS      DIAMO, státní podnik“. 

3. V příloze č. 2 se za slova „Adresa trvalého pobytu“ doplňují slova „, adresa bydliště nebo 
doručovací adresa“. 

4. V Příloze č. 2 se slova „č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů“ nahrazují slovy „č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 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)“ a slova „zákona o ochraně 
osobních údajů“ se nahrazují slovy „zákona o zpracování osobních údajů a obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů“. 

                                                                             
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Zaměstnanec určené těžební společnosti, jehož pracovní poměr u určené těžební 

společnosti trval nepřetržitě nejméně 2 roky a v důsledku její restrukturalizace nebo útlumu její 
činnosti byl výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle 
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§ 49 zákoníku práce z týchž důvodů ukončen v období od 1. července 2020 do dne nabytí účinnosti 
tohoto nařízení, může podat žádost o příspěvek do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 
 

Předseda vlády: 
 

 
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: 
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