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VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Č. j.: MPO 469573/20/31100/01000 

                Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády, ministra průmyslu 
a obchodu a ministra dopravy dne 30. července 2020 s termínem dodání stanovisek do 20. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

Resort Zásadní připomínky  Výsledky vypořádání připomínek 

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility 

Navrhováno je rozšíření oprávněných osob i o zaměstnance 
společnosti Sokolovská uhelná, a.s. 
Je nutno uvést, že uvedené nařízení vlády, stejně jako obdobné 
nařízení vlády č. 167/ 2016 Sb., bylo již před svým schválením 
vládou odborem kompatibility v připomínkovém řízení 
zpochybňováno a tyto pochybnosti musíme uvést i nyní. Konkrétně 
se týkají veřejné podpory a sociální nerovnosti, neboť i samotné 
zařazení těžební společnosti do seznamu určených těžebních 
společností může být chápáno jako selektivní výhoda podle pravidel 
poskytování veřejné podpory v právu EU. K tomu v rámci vypořádání 
návrhu předkladatel uváděl, že taxativní výčet těžebních společností 
uvedených v příloze k návrhu v současné době podchycuje všechny 
společnosti, které jsou ve stejně tíživém postavení, a že tudíž t. č. 
nejsou žádné další těžební společnosti, u kterých by zařazení 
přicházelo v úvahu.  
Sociální příspěvek je samozřejmě možno udělit, ale velice záleží na 
tom, jak je nastaven, aby nebylo pochyb, že se jedná skutečně o 
sociální příspěvek a nikoliv o skrytou formu veřejné podpory té které 
společnosti, která pak bude např. pod příslibem sociálního 
příspěvku od státu snadněji dosahovat dohod o ukončení 
pracovního poměru se stávajícími zaměstnanci. Sociální příspěvek 

Vysvětleno 
Bylo vysvětleno v rámci diskuse na 
jednání Komise pro veřejné právo IV - 
komise pro evropské právo Legislativní 
rady vlády k novelizovanému NV č. 
167/2016 Sb., kde byla vznesena 
totožná připomínka. 
Předložený návrh je důsledkem 
politického rozhodnutí. Tak tomu bylo již 
v roce 2016 a tak je tomu i nyní. A 
uváděná selektivní výhoda (v tomto 
případě ani ne selekce na úrovni 
konkrétních subjektů, ale spíše odvětví a 
oborů = těžba uhlí a uranu) je nutným 
důsledkem tohoto rozhodnutí. 
Zpochybňuje se, zda vlastní příspěvek 
skutečně představuje „sociální 
příspěvek“. Že se jedná o sociální 
příspěvek, je však zřejmé již z toho, že 
jeho příjemcem není a nikdy nemůže být 
určená těžební společnost nebo jakákoliv 
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by měl být udělen na základě opatření, které je obecné, 
nediskriminační a není selektivně vázáno jen na určité společnosti. 
Tak tomu však v tomto případě není. Vzhledem k tomu, že návrh 
nařízení vlády se opět vztahuje pouze na zaměstnance taxativně 
vyjmenovaných společností, přetrvává naše pochybnost o 
neselektivitě daného opatření.  
Ačkoliv společnosti taxativně uvedené v současném znění nařízení 
vlády měly být jedinými soutěžiteli na trhu, kteří se do obdobné 
situace mohli či mohou dostat, tak aby nemohly vznikat námitky 
ohledně selektivity daného opatření, nyní je k nim přiřazena 
společnost další, což vyvrací tehdejší tvrzení předkladatele a 
potvrzuje naše pochyby o neselektivitě opatření. Mohou tedy 
potenciálně existovat i další společnosti, které se zatím neobjevily v 
příloze návrhu, ačkoliv by mohly být ve stejném postavení, jako 
společnosti v něm nyní uvedené. Uvedené zároveň podtrhuje, že 
příspěvek neobstojí ani jako sociální dávka poskytovaná na rovném 
základě.  
V této souvislosti opakujeme i naši připomínku z dřívější doby, a sice 
že DIAMO s.p. nadále figuruje jako určená společnost i jako 
společnost, která dávky vyplácí, což není z hlediska 
transparentnosti a nezávislosti výplaty dávek přípustné/žádoucí. Při 
přípravě nařízení vlády č. 167/2016 Sb. jsme byli ujištěni, že DIAMO 
není v žádném případě soutěžitelem na relevantním trhu a jeho 
postavení je zcela unikátní, z kteréhož titulu může pro stát nezávisle 
zprostředkovávat výplatu příslušné sociální dávky, aniž by 
docházelo k pochybnostem o existenci veřejné podpory. Nicméně 
podle bodu 8. přílohy č. 1 podnik DIAMO vyplácí příspěvky i svému 
vlastnímu odštěpnému závodu. Uvedené řešení nemůže být 
považováno za uspokojivé. 

jiná právnická osoba, ale vždy pouze 
fyzická osoba = uvolněný/propuštěný 
zaměstnanec určené těžební 
společnosti. Ta navíc musí plnit své 
„sociální povinnosti“, které pro ni 
vyplývají z kolektivní smlouvy a 
obdobných dokumentů (viz např. OKD, 
a.s.). Již z toho je tak zřejmé, že se 
nejedná o podporu jakékoliv právnické 
osoby.  
K názoru, že se tímto způsobem může 
ulehčovat role těžební organizace, aby 
mohla snadněji dosahovat dohod o 
ukončení pracovního poměru, je nutné 
uvést, že přiznání/poskytnutí příspěvku 
není podmíněno ukončením pracovního 
poměru dohodou, ale že se vztahuje i na 
ukončování pracovního poměru 
výpovědí podle § 52 písm. a) až c) 
zákoníku práce (rušení či přemístění 
zaměstnavatele a nadbytečnost). 
Ohledně námitky týkající se státního 
podniku DIAMO, který na jedné straně 
vystupuje jako prodloužená ruka státu a 
zajišťuje výplatu příspěvku a na druhé 
straně bývalí zaměstnanci jeho některých 
odštěpných závodů mohou být příjemci 
příspěvku, lze uvést: 
- Sociální centrum s. p. DIAMO, které 

příslušné finanční prostředky poskytuje 
(pro NV č. 167/2016 Sb. a pro NV 
č. 342/2016 Sb.), ale pouze konkrétním 
fyzickým osobám, je vždy vede na 
zvláštních bankovních účtech 
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a v účetnictví na samostatných 
analytických účtech – kontrolováno ze 
strany MPO, 

- Sociální centrum současně vyplácí 
další „hornické“ sociální dávky (např. 
zvláštní příspěvek horníkům). 

Státní podnik nevyplácí příspěvky svému 
vlastnímu odštěpnému závodu, ale vždy 
pouze jeho bývalým zaměstnancům. 
Odštěpný závod jako takový v celém 
systému nehraje jinou roli než tu, že 
v něm „kdysi“ poživatel příspěvku 
pracoval. 

 
 

V Praze dne 5. října 2020 

 
Vypracoval: Ing. Petr Šmůla           Podpis: 
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