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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. 342/2016 Sb., o příspěvku ke 
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti 
právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. 
 

1.2 Definice problému 
 
V současné době společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen 
SU, a.s.) připravuje odstavení tlakové (paroplynové) plynárny Vřesová. Primárním 
důvodem jsou především vysoké ceny emisních povolenek, jejichž růst se do 
ekonomiky SU, a.s. negativně promítá již několik let. Jen na nich ztrácí měsíčně 50 
mil. Kč. Dalších 50 mil. Kč měsíčně pak tvoří náklady na provoz plynárny. 
Stomilionový měsíční propad tak není SU, a.s. schopná dlouhodobě v rámci svého 
hospodaření vyrovnat. Vlastní odstavení, resp. i případný přechod výroby tlakové 
plynárny Vřesová na jiný zdroj – zemní plyn, má i sekundární dopad. Tím je ztráta 
odbytu pro zhruba třetinu vlastními silami těženého uhlí, pro které dnes není možné 
najít jiné uplatnění. Další elektrárny a teplárny mají uzavřeny dlouhodobé kontrakty, 
což ve svém důsledku jenom potvrzuje, že je trh fakticky rozdělen na roky dopředu. 
Zavřením či přechodem plynárny na jiný zdroj by tak SU, a.s. přebývaly ročně skoro 
dva miliony tun, takže by byla nucena omezit i těžbu. Přitom již v roce 2019 SU, a.s. 
vytěžila necelých 6 milionů tun uhlí, což představovalo meziroční pokles téměř o 100 
tisíc tun.  

Všechny uvedené skutečnosti se tak negativně promítají nejen do ekonomických 
výsledků SU, a.s., ale i do nezbytnosti přijímat z její strany taková opatření, která jí 
sice přinesou výrazné omezení nákladů v nejširším slova smyslu, ale 
z celospolečenského hlediska budou znamenat nejen negativní dopady v oblasti 
zaměstnanosti, snížené kupní síly obyvatelstva v daném regionu apod., ale současně 
mohou přinést i problémy v sociální oblasti. Z firmy, která ještě v roce 2016 vydělala 
přes miliardu korun, se tak v posledních letech stal subjekt, u něhož v posledních 
letech prudce klesal zisk (jen v roce 2019 už prodělala 331 mil. Kč), přičemž tento 
nepříznivý trend pokračuje i nadále.  

Cílem předkládaného návrhu je proto přijetí takových řešení, která by alespoň 
částečně umožnila minimalizovat očekávané dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání 
stávajících zaměstnanců SU, a.s., kteří již jsou, resp. v nejbližším období budou, 
uvolňováni ze zaměstnaneckého vztahu s tímto subjektem. V současné době je takto 
ohroženo zaměstnání cca 1 000 pracovníků tlakové (paroplynové) plynárny ve 
Vřesové a pracovníků zabývajících se těžbou hnědého uhlí, navíc v regionu (okresu 
Sokolov) s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. K 30. dubnu 2020 dosáhla 
v tomto okrese nezaměstnanost výše 4,97 %, zatímco celková nezaměstnanost 
v Karlovarském kraji činila 4,26 % a v rámci celé ČR dosáhla výše 3,44 %. 
V absolutním počtu se tak v okrese Sokolov jednalo o 3 046 osob = uchazečů 
o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Bez ohledu na současnou situaci související 
s epidemií Covid 19, v jejímž důsledku lze očekávat, že dojde k dalšímu výraznému 
zvýšení nezaměstnanosti, tak jen ztráta zaměstnání již uvedených cca 1000 osob 
může znamenat zvýšení nezaměstnanosti v okrese o více než 1 %, a to až na cca 
6,60 %. 
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Pozn.: 

Ze srovnání výše nezaměstnanosti v jednotlivých krajích k 30. 4. 2020 současně vyplývá, že 
Karlovarský kraj představuje třetí nejvíce nezaměstnaností postižený region, a to po kraji 
Moravskoslezském (5,04 %) a kraji Ústeckém (4,75 %) – zdroj = MPSV. 

Jednou z možností jak alespoň částečně eliminovat negativní důsledky spojené 
s rozvazováním pracovního poměru zaměstnanců SU, a.s. (vč. jejich rodinných 
příslušníků), je aplikace 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, rovněž na tento subjekt. 
Ten splňuje základní podmínku uvedenou v ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády 
č. 342/2016 Sb., neboť představuje právnickou osobu zabývající se těžbou uhlí. 
Zaměstnanci uvolňováni z pracovního poměru mají představovat buď osoby 
zabývající se těžbou uhlí, nebo zaměstnance tlakové (paroplynové) plynárny 
ve Vřesové. Ti se sice přímo nepodílejí na těžbě uhlí, ale protože tlaková 
(paroplynová) plynárna ve Vřesové představuje vnitřní organizační jednotku SU, a.s., 
je možné účinnost nařízení vlády č. 342/2016 Sb. na tyto osoby vztáhnout.  

Účelem poskytování příspěvku ve smyslu nařízení vlády je i v tomto případě zmírnění 
nežádoucích sociálních dopadů souvisejících se ztrátou zaměstnání. Zaměstnanci, 
jejichž pracovní poměr tak skončí v přímém důsledku útlumu/odstavení tlakové 
(paroplynové) plynárny ve Vřesové, resp. snížení těžby uhlí, budou mít nárok 
na poskytování příspěvku, a to obdobně jako je tomu u dalších 10 subjektů uvedených 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 342/2016 Sb. Aplikace tohoto nařízení vlády i na již 
uvedené zaměstnance SU, a.s., které se navrhuje uskutečnit doplněním tohoto 
subjektu do přílohy č. 1 s tím, že se příslušným státním podnikem stane státní podnik 
Palivový kombinát Ústí (dále jen PKÚ), přitom představuje pouze jedno z možných 
doplňujících opatření v celém jejich komplexu, na jejichž základě by mohlo dojít 
k rozložení působení negativních důsledků spojených s útlumem/odstavením tlakové 
(paroplynové) plynárny ve Vřesové, resp. těžby uhlí v čase, a to nejen vůči konkrétním 
fyzickým osobám, ale v důsledku multiplikačních efektů i v daném regionu 
(např. snížení koupěschopnosti obyvatelstva). 

V průběhu připomínkového řízení došlo k dohodě týkající se další činnosti společnosti 

OKD, HBZS, a.s., která představuje dceřinou společnost OKD, a.s. a současně je 

uvedena v příloze č. 1 nařízení vlády č. 342/2016 Sb. mezi subjekty, na něž se tato 

právní norma vztahuje. Tato společnost by měla být do konce roku 2020 „odkoupena“ 

státním podnikem DIAMO a v jeho rámci bude začleněna jako nový samostatný 

odštěpný závod (dále jen o. z. HBZS). Tento odštěpný závod přitom bude i nadále 

zajišťovat veškeré činnosti uvedené dceřiné společnosti OKD, a.s. Aby však budoucí 

zaměstnanci o. z. HBZS měli možnost uplatnit svůj nárok na příspěvek podle 

stávajícího znění nařízení vlády č. 342/2016 Sb. a současně tak bylo zabráněno 

možnému vzniku nerovných podmínek (na dnešní zaměstnance OKD, HBZS, a.s. se 

tato možnost vztahuje), je nutné budoucí nově vzniklý odštěpný závod zařadit rovněž 

mezi subjekty, jejichž zaměstnanci budou také oprávněni (za již stanovených 

podmínek) o přiznání a výplatu příspěvku požádat, a to bez ohledu na skutečnost, že 

se v současné době pro nejbližších cca 5 let uvolňování těchto zaměstnanců 

nepředpokládá. 

Navrhuje se proto zařadit rovněž subjekt „DIAMO, státní podnik, o z. HBZS“ do přílohy 

č. 1 nařízení vlády č. 342/2016 Sb. s tím, že příslušným státním podnikem bude 

DIAMO, státní podnik.  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
V současné době je horníkům, podle podmínek stanovených v zákonu č. 98/1987 Sb., 
o zvláštním příspěvku horníkům, 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. 342/2016 Sb., jehož novelizace se navrhuje, je v platnosti 
rovněž 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, jehož prostřednictvím jsou alespoň částečně 
řešeny negativní důsledky související se ztrátou zaměstnání fyzických osob 
uvolňovaných v souvislosti s restrukturalizací a útlumem činnosti společnosti OKD, 
a.s. v insolvenci. V současné době je připravena novela tohoto nařízení vlády. 

Jiné specifické právní normy, které by řešily sociální důsledky spojené se ztrátou 
zaměstnání horníků, nebyly zatím přijaty. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Cílem navrhované novely je rozšíření počtu subjektů, na něž se nařízení vlády 
č. 342/2016 Sb. vztahuje, konkrétně o společnost Sokolovská uhelná, právní 
nástupce, a.s., resp. na její současné zaměstnance, jejichž pracovní poměr bude, 
v důsledku odstavování tlakové (paroplynové) plynárny Vřesová a na ní navazující 
útlum těžby uhlí, ukončen z důvodů uvedených v nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 
Z důvodů uvedených v předcházejícím bodu se rovněž navrhuje rozšířit přílohu č. 1 
stávajícího nařízení vlády také o subjekt „DIAMO, státní podnik, o z. HBZS“ 

Přímými adresáty navrhované novelizace již existujícího právního předpisu tak budou 
vždy stávající zaměstnanci těžební společnosti SU, a.s., resp. v budoucím období 
zaměstnanci nově vzniklého o. z. HBZS.  

Nepřímým adresátem pak organizace, jejímž prostřednictvím se předmětný příspěvek 
jednotlivým oprávněným osobám bude vyplácet. Navrhuje se, aby se touto organizací 
pro SU, a.s. stal státní podnik PKÚ a pro o. z. HBZS státní podnik DIAMO. Oba tyto 
subjekty přitom již dnes některým bývalým horníkům příslušné příspěvky vyplácejí. 
Jedná se zejména o: 
- zvláštní příspěvek horníkům a náhradu za ztrátu na výdělku,  
- 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 
vymezených v jeho příloze č. 1, které územně spadají do působnosti státního 
podniku PKÚ, resp. státního podniku DIAMO, 

- příspěvek podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., který je s účinností od 1. června 
2016 vyplácen bývalým zaměstnancům OKD, a.s. v insolvenci.  

 
1.5 Popis cílového stavu 

 
Schválením navrhované novelizace nařízení vlády má dojít ke snížení míry 
negativního působení sociálních důsledků spojených s postupným rozvázáním 
pracovního poměru:  
a) současných zaměstnanců SU, a.s. (a jejich rodinných příslušníků) v regionu, 

v němž již dnes existuje nadprůměrná míra nezaměstnanosti a existuje tak 
výrazné riziko jejího růstu, 

b) budoucích zaměstnanců o. z. HBZS státního podniku DIAMO (a jejich rodinných 
příslušníků), kteří budou následně v návaznosti na ukončení činnosti OKD, a.s. a 
postup sanačních a rekultivačních činností v delším časovém horizontu postupně 
rovněž uvolňováni z pracovního poměru, a to rovněž v regionu, v němž již dnes 
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existuje nadprůměrná míra nezaměstnanosti a současně rovněž existuje výrazné 
riziko jejího dalšího růstu  

Stávající nařízení vlády stanoví konkrétní pravidla pro poskytování příspěvku 
zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončí v přímém důsledku restrukturalizace 
nebo útlumu činnosti. Návrhem se přitom nemění doba, po kterou bude příspěvek 
vyplácen, tzn. že příspěvek bude 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). Vzhledem k charakteru činnosti SU, a.s. se však nepředpokládá, že by se 
jakýkoliv zaměstnanec tohoto subjektu stal příjemcem příspěvku ve výši 8 000,- 
Kč/měsíc. Tato možnost se však bude týká budoucích zaměstnanců o. z. HBZS. 
 

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 obou předmětných regionech a se zhoršením příjmové situace 
oprávněných osob a jejich rodin (ale rovněž zaměstnanců dodavatelských organizací 
a podnikatelských subjektů navázaných na příjmy těchto osob – tzv. multiplikační 
efekt) existuje riziko zhoršení situace z hlediska sociálního smíru, které by mohlo vést 
až k (teoreticky) radikalizaci některých skupin obyvatelstva.  

Právní riziko podle názoru předkladatelů neexistuje, i když jsou si vědomi, že forma 
nařízení vlády, která byla v roce 2016 zvolena zejména z časového důvodu, 
nepředstavuje nejvhodnější formu. Tou by zřejmě bylo přijetí speciálního zákona. Ale 
protože se z dnešního pohledu forma nařízení vlády osvědčila, neexistuje tak podle 
předkladatelů dostatečně silný právní důvod k tomu, aby byl měněna.  
 

2. Návrh variant řešení 
 
Obecným cílem propočtů je rámcová kvantifikace dopadů na výdaje státního rozpočtu. 

Vzhledem k tomu, že se se v současné době pro nejbližších cca 5 až 7 let nepředpokládá 

uvolňování budoucích zaměstnanců o. z. HBZS státního podniku DIAMO (stávající 

zaměstnanci společnosti OKD, HBZS, a.s.) podle podmínek stanovených v nařízení vlády 

č. 342/2016 Sb., byly do kvantifikace potřeb státního rozpočtu pro následující období 

promítnuty pouze požadavky na státní rozpočet vyplývající z postupného uvolňování 

zaměstnanců SU, a.s. Požadavky související s budoucím a v této době fakticky časově i 

věcně neznámým rozsahem uvolňování budoucích zaměstnanců o. z. HBZS proto byly do 

všech výpočtů zahrnuty v nulové výši a nejsou proto dále uváděny.  

Vlastní propočet potřeb byl uskutečněn ve dvou variantách, a to:  

Nulová varianta = situace, kdy nebude návrh novely nařízení vlády schválen. 
Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády = maximální výše výplaty 
příspěvku dosáhnou zaměstnanci s délkou pracovního poměru u těžební organizace 
minimálně 15 let s tím, že již uvedené nejrizikovější skupině zaměstnanců SU, a.s. 
splňujících stanovené podmínky (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. 342/2016 Sb. a rovněž u nařízení vlády č. 167/2016 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, 
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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. 

- S ohledem na charakter činnosti SU, a.s. (na rozdíl od stávající činnosti budoucích 
zaměstnanců o. z. HBZS) se nepředpokládá vyplácení příspěvku ve výši 8 000,- 
Kč/měsíc. 

 
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, odstavení tlakové (paroplynové) 
plynárny Vřesová spojené s útlumem těžby hnědého uhlí by mělo probíhat již v letošním 
roce a rovněž v roce příštím. Na základě údajů získaných od SU, a.s. lze konstatovat, že 
by v letech 2020 a 2021 měl být rozvázán pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 
písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů, 
tzn. z důvodů, na jejichž základě vzniká nárok na příspěvek, s cca 676 zaměstnanci. 
Zbývajících cca 330 zaměstnanců v tomto období ukončí svůj pracovní poměr z jiných 
důvodů (uplynutím doby určité, výpovědi zaměstnance bez udání důvodu, okamžitým 
zrušením pracovního poměru, dohodou o ukončení pracovního poměru bez udání důvodu, 
přechodem práv a povinností, odchodem do starobního důchodu, atd.).   

Tomu odpovídají i počty zaměstnanců uvolňovaných z pracovního poměru v jednotlivých 
letech (viz následující tabulka): 

Předpokládané snižování počtu zaměstnanců SU, a.s. v roce 2020 a 2021 podle § 52 písm. 

a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 zákoníku práce (osoby): 

Délka  

zaměstnání 

Rok 2020 - předpoklad Rok 2021 - 

předpoklad 

 

 

Celkem 

VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. – 

XII. 

2 – 5 let 6 32 17 8 21 6 - - 90 

6 let 1 - - - - - - - 1 

7 let 1 - - 3 - - - - 4 

8 let 1 1 3 2 - - 2 - 9 

9 let - - - - - - - - - 

10 let 2 1 1 - - - - - 4 

11 let - 1 2 - 1 - - - 4 

12 let 3 4 10 2 8 1 1 5 34 
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Délka  

zaměstnání 

Rok 2020 - předpoklad Rok 2021 - 

předpoklad 

 

 

Celkem 

VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. – 

XII. 

13 let - 1 9 2 5 3 2 5 27 

14 let 2 3 3 1 5 2 2 10 28 

15 a více let 

z toho:25 let a    

         55 let věku 

32 

       

20 

78 

       

39 

105 

       

56 

32 

       

11 

115 

       

70 

41 

       

21 

7 

           

- 

65 

       

40 

475 

       

257 

CELKEM 48 121 150 50 155 53 14 85 676 

Pozn.: 
V uvedeném období mají více než jednu třetinu uvolňovaných zaměstnanců (257 osob = 
38,01 %) představovat zaměstnanci, kteří jsou v SU, a.s. zaměstnání více než 25 let 
a současně již dosáhli věku minimálně 55 let, tzn., že budou mít nárok na příspěvek 
po maximální dobu 60 měsíců. 
 
Nulová varianta 
 
Tato varianta vychází z premise, že navrhovaná novelizace nařízení vlády č. 342/2016 Sb. 
nebude přijata. V této „krizové variantě“ se tak počítá s tím, že se všichni uvolňovaní 
zaměstnanci v následujících letech dostanou do evidence příslušných úřadů práce jako 
uchazeči o zaměstnání.   
 
Varianta podle navrhované novelizace nařízení vlády č. 342/2016 Sb.: 
 
Charakteristika varianty: 
Pracovníci s převažující činností v povrchových profesích: 
Povrchoví dělníci a THP 
- výše příspěvku = 5 300,- Kč/měsíc 
- doba poskytování příspěvku: 

 3 měsíce, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k SU, a.s. trval 2 až 5 let, 

 6 měsíců, jestliže pracovní poměr oprávněné osoby k SU, a.s. trval alespoň 5 let; za 
každý další rok nepřetržitého trvání pracovního poměru k SU, 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 SU, a.s. s 
převažujícím výkonem práce mimo podzemí hlubinného dolu a ke dni skončení 
pracovního poměru u SU, a.s. dosáhla věku alespoň 55 let a její pracovní poměr u 
SU, 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. 342/2016 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 nebo uranu, pokud došlo k přechodu práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů u této právnické osoby na určenou těžební společnost, 
nebo 

b) hornickou činností, pokud bezprostředně po skončení tohoto pracovního 
poměru vznikl oprávněné osobě pracovní poměr k určené těžební společnosti.“  
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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 

Počty a struktura zaměstnanců uvolňovaných v průběhu let 2020 až 2021, v souladu 
s podmínkami uvedenými v nařízení vlády č. 342/2016 Sb., již byly uvedeny. Z nich, na 
základě podkladů poskytnutých SU, a.s., vyplývají následující závěry z provedené 
kvantifikace: 
- dopad odstavování tlakové (paroplynové) plynárny se spolu se snížením těžby uhlí 

v letech 2020 a 2021 se projeví úbytkem cca 1 000 pracovních míst, 
- vlastní vyplácení příspěvku podle novelizovaného nařízení vlády č. 342/2016 Sb. bude, 

obdobně jako je tomu u nařízení vlády č. 167/2016 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. Vzhledem 
k charakteru těžby uhlí (povrchová dobývka) i charakteru činnosti zaměstnanců tlakové 
(paroplynové) plynárny ve Vřesové se však nepředpokládá poskytování příspěvku 
ve výši 8 000,- Kč/měsíc, jenž je charakteristický pro zaměstnance hlubinného dobývání. 
I z tohoto důvodu je proto v jednotlivých propočtech uvažováno pouze z výši příspěvku 
5 300,- Kč/měsíc, 

- z hlediska počtu odpracovaných let u SU, a.s. tvoří nejpočetnější skupinu uvolňovaných 
zaměstnanců skupina nad 25 odpracovaných let. A právě ta nejen z hlediska získávání 
nových pracovních míst, ale i z hlediska věku (nad 55 let) představuje skupinu 
nejrizikovější. A navíc z pohledu výdajů státního rozpočtu představuje skupinu 
s nejvyššími finančními nároky,  

- celková maximální výše příspěvku, který by byl jednotlivým fyzickým osobám vyplácen 
po dobu až 36 měsíců a u nejrizikovější skupiny zaměstnanců (minimální věk 55 let a 
minimální doba pracovního zařazení v povrchových profesích 25 let) až 60 měsíců, 
dosáhne na 1 osobu výše 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, bude v praxi docházet k časovému rozložení výplat příspěvku 
v návaznosti na vznik nároku. Lze tedy předpokládat, že doba výplaty příspěvku může 
představovat cca 7 let (období let 2020 až 2026), 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 a jejich věkové struktuře, vůči nimž by bylo postupně nařízení vlády 
uplatňováno. Z těchto údajů vyplynulo, že by celková výše nároku na příspěvek měla pro 
zaměstnance SU, a.s. podle propočtů představovat částku cca 136,2 mil. Kč (konkrétně 
136 210 000,- Kč), přičemž by se v jednotlivých letech mělo jednat přibližně o následující 
potřeby: 

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

Rok vzniku nároku (tis. Kč) 

2020 2021 

113 155,0 23 055,0 

CELKEM: 136 210,0 
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b) Výše nákladů v jednotlivých letech (předpoklad SU, a.s.): 
tis. Kč 

Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2026 

10 388,0 34 614,3 36 119,5 19 779,6 17 299,2 13 409,0 4 600,4 

CELKEM 136 210,0 

K uvedené kvantifikaci je nezbytné uvést, že v některých případech vychází pouze 

z předpokladů, neboť: 

- musely být použity, zejména z důvodu neznalosti konkrétních termínů uvolňování 
zaměstnanců SU, a.s. v roce 2021, zprůměrované hodnoty,  

- nelze přesně stanovit konkrétní termíny ukončování výplaty příspěvku (např. odchody 
do starobního důchodu, úmrtí, apod.), 

- v jednotlivých letech může, resp. bude docházet k odchylkám, které mohou být 
způsobeny např. tím, že žadatel o příspěvek využije možnosti požádat o něj až šestý 
měsíc po ukončení pracovního poměru, apod.  

Na základě všech uvedených skutečností proto lze pouze konstatovat, že se celkové 
náklady realizace navrhovaného doplnění nařízení vlády č. 342/2016 Sb. o společnost 
SU, a.s. budou pohybovat zhruba ve výši 133 až 137 mil. Kč. To v zásadě odpovídá 
celkovým potřebám a představuje maximalistickou verzi. 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 SU, a.s. (věk, 
doba trvání zaměstnaní) a přesného termínu ukončení jeho pracovního poměru. Tyto 
údaje však nejsou a ani nemohou být k dispozici. Přesto celková předpokládaná výše 
nákladů v průběhu 7 let je v zásadě objektivně stanovená a odpovídá současné míře 
poznání ohledně další činnosti SU, a.s. i státního podniku Palivový kombinát Ústí (dále 
je PKÚ).  

S ohledem na předpokládanou celkovou výši finančních prostředků, které bude nutné 
v letech 2020 až 2026 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 bývalým zaměstnancům SU, a.s., obdobně jako je tomu u obou 
již uvedených nařízení dosud, hrazen ze státního rozpočtu – kapitoly MPO, a to 
prostřednictvím státního podniku PKÚ, 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. 342/2016 Sb. 

Obdobným způsobem bude v budoucnosti postupováno v případě budoucích 
zaměstnanců o. z. HBZS a státního podniku DIAMO, který bude v tomto případě rovněž 
představovat prostředníka mezi státem a jednotlivými žadateli/poživateli příspěvku. 
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3.3. Přínosy 
 

Jak již bylo uvedeno, přínosy přijetí novely nařízení vlády č. 342/2016 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. 342/2016 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. 

 
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 
= Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 
Pozn.: 
Do předkládaného návrhu je zapracována úprava představující „retroaktivní 
ustanovení“. Podle něj (§ 8 odst. 2) lze, s ohledem na skutečnost, že rozvazování 
pracovních poměrů s příslušnými zaměstnanci začalo již k 1. 7. 2020, účinnost 
návrhu vztáhnout i na tyto případy s tím, že nárok tak může být uplatněn až do 6 
měsíců po nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády. 

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

- Pověřený státní podnik PKÚ nebo 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. 
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 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  

d) Identifikace nezbytných informací pro administrativní řešení: 

- získávání informací: přímo od oprávněné osoby x těžební společnosti, 
- předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků a předkládání statistických 

údajů od pověřeného státního podniku PKÚ. 

e) Posouzení možného využití informačních a komunikačních technologií pro získání 
a nakládání s informacemi: 
ANO, ale pouze ve vztahu k pověřenému státnímu podniku PKÚ nebo DIAMO. 

f) Určení způsobu poradenství ze strany státu: 

Vůči oprávněným osobám prostřednictvím internetových stránek MPO a pověřeného 
státního podniku PKÚ nebo DIAMO, resp. prostřednictvím specializovaného útvaru 
pověřeného státního podniků PKÚ nebo 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 = červenec – říjen 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 
PKÚ při posuzování oprávněnosti žádosti a v ní uvedených údajů, 

- kontrola dodržování stanovených podmínek ze strany pověřeného státního podniku 
PKÚ v průběhu vyplácení.  

b) Popis nástrojů pro odhalování porušení pravidel: 

- ověřování údajů uvedených v žádosti u bývalého zaměstnavatele (zaměstnavatelů), 
- v průběhu vyplácení příspěvku namátkově prostřednictví spolupráce s úřady práce, 

těžební organizací, apod. 
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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 PKÚ nebo 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. 

 
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 státních podniků PKÚ a 
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 zaměstnanci MPO, PKÚ, s. p. a DIAMO, s. p. 

d) Konzultace s dotčenými subjekty: 
V rámci vzájemné spolupráce MPO – PKÚ, s. p. a DIAMO, s. p. byly osloveny 
zainteresované těžební společnosti, na základě jejichž údajů (i když omezených) byly 
varianty návrhu nařízení vlády zpracovány. 

 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 

 
Ing. Petr Šmůla 
odbor hornictví MPO 
tel: 224 852 258, e-mail: smula@mpo.cz 
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

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

nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu /Ing. Zbyšek 

Sochor, Ph.D. ředitel odboru hornictví  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. září 2020 

      

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

- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      

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

2. Cíl návrhu zákona  

 Přijetím navrhované novely nařízení vlády má dojít k rozšíření subjektů, na jejichž zaměstnance 

uvolňované z pracovního poměru za stanovených podmínek se má snížení míry negativního působení 

sociálních důsledků spojených se ztrátou zaměstnání vztahovat. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Návrh je zpracován ve 2 následujících variantách: 

a) nulová varianta = návrh nebude schválen 

b)varianta rozšiřující počet subjektů, na něž se bude nařízení vlády č. 342/2016 Sb.vztahovat o společnost 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a o budoucí odštěpný závod HBZS státního podniku DIAMO 

s tím, že bude zvýhodněna skupina zaměstnanců splňující stanovené podmínky (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 rozšiřující počet subjektů - přímé náklady státního rozpočtu = maximální náklady na výplatu 

příspěvku v období let 2020 až 2026 = 133 až 137 mil. Kč. 

Doporučena je varianta uvedená pod písm. b), neboť za rozhodující není považován důvod finanční, nýbrž 

sociální. 

Pozn.: Nulová varianta nepředpokládá žádné výdaje z rozpočtové kapitoly MPO, zatímco navrhovaná 

varianta předpokládá zahrnutí potřebných finančních prostředků do kapitoly MPO státního rozpočtu v 

jednotlivých letech 2021 až 2031. Finanční prostředky roku 2020 budou zajištěny v rámci rozpočtové 

kapitoly MPO.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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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): Ne  

       

3.5 Sociální dopady: Ano  

Přijetím navrhované novely nařízení vlády má dojít ke zmírnění negativního působení sociálních důsledků 

spojených se ztrátou zaměstnání zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, nástupnická organizace, a.s. 

a jejich rodinných příslušníků a budoucích zaněstnanců o. z. HBZS státního podniku DIAMO a jejich 

rodinných příslušníků. Poskytování finančních prostředků, po přechodnou dobu související zejména s 

délkou a charakterem pracovní činnosti, formou příspěvku má dojít alespoň k částečné kompenzaci 

důsledků ztráty zaměstnání.       

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Pouze částečně z hlediska kupní síly uvolňovaných zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. a o. z. HBZS státního podniku DIAMO = spotřebitelů. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

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

Z hlediska vztahu k rovnosti mužů a žen lze konstatovat, že obě pohlaví budou podléhat stejným principům, 

na jejichž základě bude příspěvek výplácen. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ne 

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

v rámci vnitřní kontrolní činnosti MPO, resp. kontrolní činnosti u poskytujících organizací = kontrola 

oprávněnosti přiznání příspěvku, její výše a doby poskytování. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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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. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění 

sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických 

osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 

1.2 

Definice problému  

V přímém důsledku útlumu/odstavení tlakové (paroplynové) plynárny ve Vřesové, resp. 

útlumu těžby uhlí bude ve společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

docházet k rozvázání pracovního poměru s příslušnými zaměstnanci, což bude mít vliv 

na výši příjmů nejen těchto zaměstnanců, ale i jejich rodinných příslušníků. Základním 

cílem návrhu novely nařízení vlády č. 342/2016 Sb., je zmírnit působení těchto 

negativních důsledků a přispět k zachování sociálního smíru v regionu Sokolovska. 

Schválením navrhované novelizace nařízení vlády má rovněž dojít ke snížení míry 
negativního působení sociálních důsledků spojených s postupným rozvázáním 
pracovního poměru také u  budoucích zaměstnanců o. z. HBZS státního podniku 
DIAMO (a jejich rodinných příslušníků), kteří budou následně v návaznosti na ukončení 
činnosti OKD, a.s. a postup sanačních a rekultivačních činností v delším časovém 
horizontu postupně rovněž uvolňováni z pracovního poměru, a to rovněž v regionu, 
v němž již dnes existuje nadprůměrná míra nezaměstnanosti a současně rovněž 
existuje výrazné riziko jejího dalšího růstu. 

1.3 

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

Horníkům zaměstnaným ve společnostech vymezených v přílohách č. 1 nařízení vlády 

č. 167/2016 Sb. a č. 342/2016 Sb. jsou alespoň částečně řešeny negativní důsledky 

související se ztrátou jejich zaměstnání v těžebních organizacích, k níž dochází 

především v souvislosti s jejich restrukturalizací a útlumem činnosti. U současného 

nařízení vlády č. 342/2016 Sb. se tak jedná o celkem 10 subjektů, 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. 

Další specifickou právní normu, která by řešila sociální důsledky spojené se ztrátou 

zaměstnání horníků, pak představuje zákon č. 98/1987, o zvláštním příspěvku 

horníkům, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 271b zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vymezující náhradu za ztrátu na výdělku. 
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1.4 

Identifikace dotčených subjektů 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. = těžební společnost a Palivový kombinát 

Ústí, státní podnik = zprostředkovatel 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod HBZS = těžební společnost a DIAMO, státní 

podnik = zprostředkovatel 

1.5 

Popis cílového stavu  

Schválením návrhu nařízení vlády má dojít ke snížení míry negativního působení 

sociálních důsledků spojených s postupným uvolňováním zaměstnanců Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. (a jejich rodinných příslušníků) a budoucích zaměstnanců 

o. z. HBZS státního podniku DIAMO v regionech, v nichž již dnes existuje nadprůměrná 

míra nezaměstnanosti a existuje tak výrazné riziko jejího růstu.Bude tak umožněnna 

výplata příspěvku těm zaměstnancům uvedených subjektů, s nimiž bude v důsledku 

útlumu/odstavení tlakové (paroplynové) plynárny ve Vřesové, resp. útlumu těžby uhlí 

rozvázán pracovní poměr. Výplata příspěvku ve výši 5 300,- Kč/měsíc, resp. 8 000,- 

Kč/měsíc bude diferencován podle odpracovaných let (3 až 60 měsíců) a věku 

konkrétního zaměstnance. 

Pozn.: 

Převažující pracovní činnost v podzemí, která by umožňovala výplatu příspěvku ve výši  

8 000,- Kč/měsíc, se s ohledem na charakter činnosti a těžby u subjektu Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s. nepředpokládá. 

 

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 obou regionech a se zhoršením příjmové situace oprávněných osob 

a jejich rodin (ale rovněž zaměstnanců dodavatelských organizací a podnikatelských 

subjektů navázaných na příjmy těchto osob – tzv. multiplikační efekt) existuje riziko 

zhoršení situace z hlediska sociálního smíru, které by mohlo vést až k (teoreticky) 

radikalizaci některých skupin obyvatelstva.  

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 nařízení vlády schválen. 

Varianta podle navrhovaného 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 (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 
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3.1 

Identifikace nákladů a přínosů 

Vzhledem k tomu, že se se v současné době pro nejbližších cca 5 až 7 let 

nepředpokládá uvolňování budoucích zaměstnanců o. z. HBZS státního podniku 

DIAMO (stávající zaměstnanci společnosti OKD, HBZS, a.s.) podle podmínek 

stanovených v nařízení vlády č. 342/2016 Sb., byly do kvantifikace potřeb státního 

rozpočtu pro následující období promítnuty pouze požadavky na státní rozpočet 

vyplývající z postupného uvolňování zaměstnanců SU, a.s. Požadavky související 

s budoucím a v této době fakticky časově i věcně neznámým rozsahem uvolňování 

budoucích zaměstnanců o. z. HBZS proto byly do všech výpočtů zahrnuty v nulové výši 

a nejsou proto dále uváděny. 

3.2 

Náklady 

Budou představovat finanční prostředky státního rozpočtu, z nichž budou příspěvky 

jednotlivým oprávněným osobám vypláceny 

3.3 

Přínosy 

- zmírnění důsledků souvisejících s uvolňovanými zaměstnanci z hlediska 

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 navrhovaného nařízení vlády = 133,0 až 137,0 mil. Kč v průběhu let 2020 

až 2026 

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 

dotčených těžebních organizací 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, PKÚ, s. p., DIAMO, s. p., MPO a MF 
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6. 

Přezkum účinnosti regulace  

Při pravidelných ročních následných veřejnosprávních kontrolách pověřených státních 

podniků PKÚ a 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. 

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 PKÚ, s. p. a DIAMO, s. p. 

- Při kvantifikaci ekonomických dopadů se vycházelo z podkladů společnosti 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

- Spolupráce s odborníky = zpracováno v součinnosti MPO, PKÚ, s. p. a DIAMO, s. p. 

- Konzultace s dotčenými subjekty = MPO oslovilo zainteresované těžební společnosti, 

na základě jejichž údajů (i když omezených) byly varianty návrhu nařízení vlády 

zpracovány. 

 

8. 

Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Petr Šmůla 

odbor hornictví MPO 

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