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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 19

Rozeslána dne 25. února 2022

Cena Kč 37,–

O B S A H:
35. N a ř í z e n í v l á d y o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
36. N a ř í z e n í v l á d y o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
37. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
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35
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2022
o druhém zvýšení důchodů v roce 2022

Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 212/2016 Sb.:
§1
(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. červnem 2022 se
zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. květnu
2022 tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje
o 8,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke
dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznávané v období od 1. června 2022
do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je
důchod přiznán, tak, že procentní výměra důchodu
se zvyšuje o 8,2 % procentní výměry důchodu, která
náleží ke dni, od něhož je důchod přiznán, a to před
její úpravou podle § 59 zákona o důchodovém pojištění.

(3) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným
důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo
se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností,
upraví se při změně výše vypláceného důchodu,
která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při
obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují,
jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr
důchodů zvýšených podle odstavce 1 nebo podle
odstavce 2.
§2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
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36
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2022
o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Vláda stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011
Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., a podle § 2 odst. 8
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009 Sb.,
zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb.:
§1
(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení
vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007
Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům ná-

rodního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., (dále jen
„příplatek“), přiznané před 1. červnem 2022 se zvyšují o 8,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od
něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od
splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po
31. květnu 2022.
(2) Příplatky přiznávané v období od 1. června
2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od
něhož je příplatek přiznán, o 8,2 % částky příplatku,
která náleží ke dni, od něhož je příplatek přiznán.
(3) Částka příplatku se po zvýšení podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.
§2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2022.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Strana 412

Sbírka zákonů č. 37 / 2022

Částka 19

37
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2022,
kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených
telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona
č. 374/2021 Sb., k provedení § 43 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 161/2005 Sb., o stanovení
charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy
zdravotního postižení, zní:

„Příloha k vyhlášce č. 161/2005 Sb.

Charakteristiky funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení
(1) Speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení jsou telekomunikační koncová zařízení v případě nutnosti umožňující služby úplné konverzace a konverzní služby a splňující jednu nebo více z následujících charakteristik:
a) možnost zesílení a regulace zesílení přijímaného hlasového signálu a zesílení vyzváněcího signálu pro
potřeby osob se sluchovým postižením,
b) možnost převodu přijímaného hlasového signálu na mechanické vibrace nebo jiný účinný technický
systém pro potřeby osob se sluchovým postižením,
c) možnost převodu vyzváněcího signálu na světelnou signalizaci, možnost identifikace a archivace čísla
příchozího volání, vybavení SMS klávesnicí a displejem pro potřeby osob se sluchovým postižením,
d) možnost hlasité komunikace a jednoduchého ovládání pro potřeby osob s pohybovým postižením,
e) možnost bezšňůrového připojení ke koncovému bodu veřejné pevné komunikační sítě pro potřeby
osob s omezenou pohyblivostí,
f) zvětšená klávesnice nebo klávesnice s kontrastními tlačítky pro potřeby slabozrakých osob, nebo
g) vybavení hlasovým výstupem v českém jazyce pro potřeby prakticky či zcela nevidomých.
(2) Za speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení se považuje i standardní telekomunikační
koncové zařízení vybavené účelovým doplňkovým zařízením, pokud jako celek splňuje jednu nebo více
charakteristik uvedených v odstavci 1.
(3) Za speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení se považuje i telekomunikační koncové
zařízení, které umožňuje v případě nutnosti služby úplné konverzace a konverzní služby prostřednictvím
softwarové aplikace.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
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