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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. května 2022

o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. d) zá-
kona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 212/2016 Sb.:

§ 1

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdo-
vecké a sirotčí přiznané před 1. zářím 2022 se zvyšují
od splátky důchodu splatné po 31. srpnu 2022 tak, že
procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % pro-
centní výměry důchodu, která náleží ke dni, od ně-
hož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdo-
vecké a sirotčí přiznávané v období od 1. září 2022
do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je
důchod přiznán, tak, že procentní výměra důchodu
se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která
náleží ke dni, od něhož je důchod přiznán, a to po
jejím zvýšení podle nařízení vlády č. 35/2022 Sb.,
o druhém zvýšení důchodů v roce 2022, a 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 vý-
měry důchodu podle odstavce 1 nebo podle od-
stavce 2, a to podle té výše procentní výměry dů-
chodu, která náleží ode dne této změny nebo obno-
vení výplaty důchodu. Procentní výměry vdov-
ských, 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. září
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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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. května 2022

o třetím 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 národ-
ního boje za vznik a osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, o zvláštním pří-
spěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně ně-
kterých 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 komunis-
tickým 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 účast-
níků národního boje za vznik a osvobození Česko-
slovenska a některých pozůstalých po nich, o zvlášt-
ním příspěvku k důchodu některým osobám, o jed-
norázové 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. zářím 2022 se zvyšují
o 5,2 % částky příplatku, která náleží ke dni, od
něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují od
splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po
31. srpnu 2022.

(2) Příplatky přiznávané v období od 1. září
2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od
něhož je příplatek přiznán, o 5,2 % částky příplatku,
která náleží ke dni, od něhož je příplatek přiznán,
a to po jejich zvýšení podle nařízení vlády č. 36/2022
Sb., o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce
2022.

(3) Částka příplatku se po zvýšení podle od-
stavce 1 nebo podle odstavce 2 zaokrouhluje na celé
koruny nahoru.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
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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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 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 8,2 %.

§ 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 8,2 %.

§ 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

(1) Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada ná-
kladů na výživu pozůstalých, upravené podle § 1 a 2,
přísluší od 1. června 2022, pokud právo na tyto ná-
hrady vzniklo před tímto dnem.

(2) Úprava náhrady za ztrátu na výdělku a ná-
hrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1 a 2 se
provede i v případě, že právo na tyto náhrady vznik-
ne v období od 1. června 2022 do 31. prosince 2022.

§ 6

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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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 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 pozů-
stalým 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 vo-
jenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze, se zvyšuje o 8,2 %.

§ 2

Úprava náhrady podle § 1 přísluší vojákům
nebo pozůstalým od 1. června 2022, pokud vznikl
nárok vojáka nebo pozůstalých před 1. červnem
2022.

§ 3

Úprava náhrady podle § 1 se provede i v případě,
že nárok vojáka nebo pozůstalých vznikl v období
od 1. června 2022 do 31. prosince 2022.

§ 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. června
2022.

Předseda vlády:

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

Ministryně obrany:

Mgr. Černochová v. r.

Sbírka zákonů č. 139 / 2022Částka 67 Strana 1405
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. května 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. 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, po-
případě podle dřívějších právních předpisů, se upra-

vuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný pro
výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a pro
výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých,
upravený podle dřívějších nařízení vlády, se zvyšuje
o 8,2 %.

§ 2

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
přísluší příslušníku nebo pozůstalým od 1. června
2022, pokud vznikl nárok příslušníka nebo pozůsta-
lých před 1. červnem 2022.

§ 3

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle § 1
se provede i v případě, že nárok příslušníka nebo
pozůstalých vznikl od 1. června 2022 do 31. prosince
2022.

§ 4

Úprava náhrady za ztrátu na služebním příjmu
a náhrady nákladů na výživu pozůstalých se provede
bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června
2022.

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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ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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