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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2021

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. a zá-
kona č. 330/2021 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 předpisů1), se upravuje tak, že prů-
měrný služební příjem rozhodný pro výpočet ná-
hrady za ztrátu na služebním příjmu a pro výpočet
náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě
zvýšený podle dřívějších právních předpisů2), se
zvyšuje o 1,3 % a 300 Kč.

1) Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 347/2008 Sb., o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů.
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., 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.
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§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na slu-
žebním příjmu a na náhradu nákladů na výživu po-
zůstalých po 31. prosinci 2021, 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 2022 a provede se bez žádosti

příslušníka nebo pozůstalých a na žádost příslušníka
jen v případě, že mu náhrada za ztrátu na služebním
příjmu nenáležela z důvodu zvýšení invalidního dů-
chodu podle právních předpisů o sociálním zabezpe-
čení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., 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 a na zřízení
pomníku nebo desky.
Nařízení vlády č. 397/2015 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 424/2016 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 432/2017 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 291/2018 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 317/2019 Sb., 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.
Nařízení vlády č. 546/2020 Sb., 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.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. listopadu 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1, § 6a odst. 7
písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o in-
vestičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona
č. 192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona
č. 450/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o investičních pobídkách,
ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb., se mění
takto:

1. V § 5 odst. 1 se slova „ , s výjimkou inves-
tiční akce ve výrobě, kde má být předmětem výroby
výrobek se strategickým významem pro ochranu
života a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomu-
to nařízení,“ zrušují, částka „500 000 000 Kč“
se nahrazuje částkou „2 000 000 000 Kč“, část-
ka „250 000 000 Kč“ se nahrazuje částkou
„1 000 000 000 Kč“ a číslo „500“ se nahrazuje čís-
lem „250“.

2. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstav-
ce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11
znějí:

„(2) Hodnoty dlouhodobého hmotného a ne-
hmotného majetku a počet nových pracovních míst
uvedené v odstavci 1 se nepoužijí, pokud se jedná
o investiční akci ve výrobě,

a) kde má být předmětem výroby výrobek se stra-
tegickým významem pro ochranu života
a zdraví osob uvedený v příloze č. 2 k tomuto
nařízení, nebo

b) která bude realizována v odvětví zpracovatel-
ského průmyslu s vysokou technologickou ná-
ročností, kterými jsou výroba farmaceutických
výrobků a přípravků, výroba počítačů, elektro-
nických a optických přístrojů a zařízení a vý-
roba letadel a jejich motorů, kosmických lodí
a souvisejících zařízení11), a která bude realizo-
vána v rámci činnosti s vyšší přidanou hodno-

tou podle § 3 odst. 1 písm. b), kde je realizován
výzkum a vývoj s využitím klíčové umožňující
technologie uvedený v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení.

(3) Klíčovými umožňujícími technologiemi po-
dle odstavce 2 jsou

a) technologie pokročilých materiálů, jako jsou
pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery,
pokročilá keramika, nové kompozity, pokročilé
biopolymery a jiné pokročilé materiály,

b) nanotechnologie, jíž se rozumí technologie pro
struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů
alespoň v jednom rozměru,

c) pokročilá výrobní technologie, jíž se rozumí
výrobní systémy a související služby, procesy,
provozy a zařízení pro ostatní klíčové umožňu-
jící technologie, zahrnující automatizaci, robo-
tiku, měřicí systémy, zpracování signálu a infor-
mace, kontrolu výroby a další procesy,

d) biotechnologie, jíž se rozumí průmyslové bio-
technologie využívající mikroorganismy nebo
enzymy pro průmyslové zpracování a výrobu
bioproduktu v chemickém průmyslu, materiá-
lové výrobě, energetice (biopaliva), potravinář-
ství, zdravotní péči, textilním a papírenském
průmyslu a technologie z oblasti lékařských
a přírodních věd, jako jsou genomika, genové
inženýrství, buněčné a tkáňové inženýrství,
syntetická biologie, biosensory, bioaktivátory
a neurotechnologie,

e) fotonika, jíž se rozumí technologie zahrnují-
cí generaci světla, vedení světla, manipulaci se
světlem, detekci světla, zesilování světla a využí-
vání světla v aplikacích,

f) mikroelektronika, jíž se rozumí vysoce miniatu-
rizované polovodičové komponenty a elektro-
nické subsystémy, včetně jejich integrace do
větších systémů a produktů,

g) nanoelektronika, jíž se rozumí vysoce miniatu-
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rizované polovodičové komponenty a elektro-
nické subsystémy, včetně jejich integrace do
větších systémů a produktů, se strukturou na
úrovni nanometrů, a

h) technologie umělé inteligence, jíž se rozumí
analýza velkých dat, strojové učení, neuronové
sítě, genetické algoritmy, softwarové technolo-
gie, inteligentní roboti, virtuální agenti, distri-
buované systémy a autonomní dopravní pro-
středky.

11) Oddíly 21 a 26 a skupina 30.3 přílohy Klasifikace eko-
nomických činností (CZ-NACE) – sdělení Českého sta-
tistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 4 a 5.

3. V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) V případě investiční akce ve výrobě, která
je realizována v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji
nebo Moravskoslezském kraji, může činit výše
hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku pro strategickou investiční
akci až 20 % z celkových způsobilých nákladů.
V případě investiční akce ve výrobě, která je reali-
zována v jiném kraji, může činit výše hmotné pod-
pory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku pro strategickou investiční akci až
10 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše
však 1 500 000 000 Kč.“.

4. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené
„III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ na
konci bodu 7 se doplňuje podbod č. 7.2, který zní:

„7.2 Označte křížkem, zda se bude jednat o investiční akci

7.2.1 jejímž předmětem výroby bude výrobek uvedený v příloze č. 2 nařízení vlády;
pokud ano, uveďte číslo a označení výrobku podle přílohy č. 2 nařízení vlády:

7.2.2 která bude realizována v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou, kde je realizován výzkum
a vývoj s využitím klíčové umožňující technologie uvedený v příloze č. 3 nařízení vlády;
pokud ano, uveďte číslo a označení výzkumu a vývoje s využitím klíčové umožňující tech-
nologie podle přílohy č. 3 nařízení vlády a popište využitou technologii i prováděný výzkum
a vývoj:

V případě investiční akce podle bodu 7.2.2 vyplňte i body 14.1 až 14.9 v části II.“.
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5. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu
zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 221/2019 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení o poskytnutí investiční pobídky, která
nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení
vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Investiční pobídky poskytnuté přede dnem

nabytí účinnosti tohoto nařízení trvají v rozsahu
a za podmínek, za kterých byly poskytnuty.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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