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O B S A H :

412. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

413. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení
o úpravě náhrady)

414. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služeb-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

415. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků, ve znění pozdějších předpisů



412

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2022

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní
nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu
po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem

nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Vláda nařizuje podle § 127 odst. 3 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zá-
kona č. 272/2009 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti nebo při uznání invalidity vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání, ná-
hrada za ztrátu na platu po skončení neschopnosti
výkonu služby nebo při uznání invalidity vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada
nákladů na výživu pozůstalých (dále jen „náhrada“),
příslušející vojákovi nebo pozůstalým po něm podle
jiného právního předpisu, se upravuje tak, že prů-
měrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, po-
případě zvýšený podle prováděcích právních před-
pisů o úpravě náhrady poskytované vojákům a po-
zůstalým vydaných k provedení zákona č. 221/1999
Sb., o vojácích z povolání, a zákona č. 220/1999 Sb.,
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojen-
ských cvičení a o některých právních poměrech vo-
jáků v záloze, se zvyšuje o 5,1 %.

§ 2

Úprava náhrady podle § 1 přísluší vojákům
nebo pozůstalým od 1. ledna 2023, pokud vznikl
nárok vojáka nebo pozůstalých před 1. lednem 2023.

§ 3

Náhrada, na kterou vznikne vojákovi nebo po-
zůstalým nárok po 31. prosinci 2022, se podle § 1
neupraví.

§ 4

Úprava náhrady se provede bez žádosti vojáka
nebo pozůstalých; na žádost se provede v případech,
kdy mu náhrada nepříslušela pouze v důsledku zvý-
šení invalidního důchodu podle právních předpisů
o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojiš-
tění.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2022

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Vláda nařizuje podle § 271u odst. 2 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 205/2015 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
výdělku“) příslušející zaměstnancům podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo podle zákona
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, se upravuje tak, že
průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady
za ztrátu na výdělku nebo zvýšený podle provádě-
cích pracovněprávních předpisů vydaných k prove-
dení zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb.
a podle zákona č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschop-
nosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z po-
volání, se zvyšuje o 5,1 %.

§ 2

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslu-
šející pozůstalým podle zákona č. 262/2006 Sb. nebo
podle zákona č. 65/1965 Sb. se upravuje tak, že prů-
měrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady ná-
kladů na výživu pozůstalých nebo zvýšený podle
prováděcích pracovněprávních předpisů vydaných
k provedení zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 65/
/1965 Sb. se zvyšuje o 5,1 %.

§ 3

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada ná-
kladů na výživu pozůstalých, na které vznikne právo
po 31. prosinci 2022, se podle § 1 a 2 neupraví.

(2) Úprava podle § 1 a 2 se provede bez žádosti
zaměstnance nebo pozůstalých, není-li dále stano-
veno jinak.

(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost za-
městnance, jestliže mu náhrada za ztrátu na výdělku
nepříslušela

a) pouze v důsledku zvýšení invalidního důchodu
podle právních předpisů o sociálním zabezpeče-
ní, nebo o důchodovém pojištění, nebo

b) protože to neumožňovalo ustanovení § 195
odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., účinné před
1. červnem 1994.

§ 4

Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její
úpravě provedené podle § 1 platí čl. V zákona
č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon
České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady
č. 10/1993 Sb., a některé další zákony.

§ 5

Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada ná-
kladů na výživu pozůstalých, upravené podle § 1
a 2, přísluší od 1. ledna 2023, pokud právo na tyto
náhrady vzniklo před tímto dnem.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

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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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2022

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé
služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 531/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 235/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb.,
zákona č. 163/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zá-
kona č. 330/2021 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po
skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada
za ztrátu na služebním příjmu“) a náhrada nákladů
na výživu pozůstalých náležející příslušníkům nebo

pozůstalým podle zákona č. 361/2003 Sb., o služeb-
ním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů, popřípadě podle dřívěj-
ších právních předpisů, se upravuje tak, že průměrný
služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za
ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet náhrady
nákladů na výživu pozůstalých, upravený podle dří-
vějších nařízení vlády, se zvyšuje o 5,1 %.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na slu-
žebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu po-
zůstalých po 31. prosinci 2022, průměrný služební
příjem rozhodný pro výpočet náhrad se podle § 1
nezvyšuje.

§ 3

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
přísluší od 1. ledna 2023 a provede se bez žádosti
příslušníka nebo pozůstalých.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb.,
podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraj-
ské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb., zá-
kona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 99/2017 Sb., a po-
dle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zá-
kona č. 99/2017 Sb.:

Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši

odměn členů zastupitelstev územních samospráv-
ných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
a nařízení vlády č. 338/2019 Sb., zní:
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Mgr. Bc. Rakušan v. r.
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