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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 148 Rozeslána dne 31. října 2022 Cena Kč 37,–

O B S A H :

318. Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí

319. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních
hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

320. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na
nemocenském pojištění
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. října 2022

o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví
podle § 9 odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zří-
zení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění zákona č. 34/
/1970 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/
/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 47/
/1994 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 587/
/2004 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 250/
/2014 Sb., a podle čl. CXIX bodu 3 zákona č. 320/
/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů:

§ 1

Zrušují se:

1. Nařízení okresního úřadu Jičín č. 2/2002 o pře-
vzetí přenesené působnosti (sociálně-právní
ochrana dětí).

2. Nařízení okresního úřadu Jičín č. 3/2002 o pře-
vzetí přenesené působnosti (péče o těžce zdra-
votně postižené občany).

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. října 2022,

kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu
denního vyměřovacího základu platných v roce 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
vyhlašuje, že v roce 2023 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 345 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 017 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 033 Kč.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 19. října 2022,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění zákona č. 470/2011 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., vyhlašuje, že od 1. ledna 2023
částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění činí 4 000 Kč.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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