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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 135 Rozeslána dne 30. září 2022 Cena Kč 37,–

O B S A H :

289. Nař ízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022
zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu
výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení
částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších
předpisů

290. Nař ízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu vše-
obecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

291. Nař ízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023

292. Nař ízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů



289

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. září 2022,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory
pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení

a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky,
která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky,

nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách),
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 26a odst. 4 zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
zákona č. 17/2022 Sb., (dále jen „zákon“), a podle
§ 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 519/1991
Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 396/2012 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ZVÝŠENÍ ČÁSTKY NAVÝŠENÍ MĚSÍČNÍCH
NORMATIVNÍCH NÁKLADŮ NA BYDLENÍ

§ 1

Částky navýšení měsíčních normativních ná-
kladů na bydlení stanovené v § 26a odst. 2 zákona
se pro období do 31. prosince 2022 zvyšují pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní

nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Částka v Kč, o kterou se zvyšuje částka stanovená v § 26a
odst. 2 písm. a) zákona

jedna 4 500

dvě 4 500

tři 2 500

čtyři a více 2 500

b) byty v družstevních bytech, byty užívané na
základě služebnosti užívání celého bytu a byty
vlastníků

Počet osob v rodině podle
§ 7 odst. 5 zákona

Částka v Kč, o kterou se zvyšuje částka stanovená v § 26a
odst. 2 písm. b) zákona

jedna 2 500

dvě 2 500

tři 2 000

čtyři a více 2 000
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§ 2

Ustanovení § 1 se použije poprvé pro stanovení
příspěvku na bydlení za říjen 2022.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o nezabavitelných částkách

§ 3

V § 4 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu
výpočtu základní částky, která nesmí být sražena
povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí,
a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná
srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných
částkách), se dosavadní text označuje jako odstavec 1
a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Pro výpočet základní částky, která nesmí
být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu
rozhodnutí, nebo pro stanovení částky, nad kterou
se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279
odst. 1 věty první občanského soudního řádu bez
omezení, se z částky stanovené v nařízení vlády vy-
daném podle § 26a odst. 4 zákona o státní sociální
podpoře použije pouze polovina.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2022.

Předseda vlády:

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

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. září 2022

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021,

redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. a) až d)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 212/2016 Sb.:

§ 1

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok
2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu
tohoto všeobecného vyměřovacího základu

(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2021 činí 38 294 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 či-
ní 1,0530.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu

Pro rok 2023 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 17 743 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočto-

vého základu činí 161 296 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro
rok 2023 činí 4 040 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2023

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdo-
vecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2023 se zvy-
šují od 1. ledna 2023 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč
měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,1 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) 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 písm. b), 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 od-
stavce 1.

§ 5

Účinnost

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 26. září 2022

o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023

Vláda nařizuje 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. lednem 2023 se zvy-
šují o 5,1 % částky příplatku, která náleží ke dni,
od něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují
od 1. ledna 2023.

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

§ 2

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 26. září 2022

o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/
/2021 Sb.:

§ 1

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

(1) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí
za kalendářní měsíc

a) 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

b) 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

c) 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

d) 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

(2) Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociál-
ních službách osobou závislou na pomoci jiné fy-
zické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Věk dítěte Dítě ve stupni
závislosti I

(lehká závislost)
Kč

Dítě ve stupni
závislosti II
(středně těžká
závislost)

Kč

Dítě ve stupni
závislosti III

(těžká závislost)
Kč

Dítě ve stupni
závislosti IV

(úplná závislost)
Kč

Do 6 let 6 500 7 750 8 240 8 940

6–12 let 7 895 9 500 10 130 10 970

12–18 let 9 010 10 900 11 595 12 155

18–26 let 9 430 11 315 12 015 12 575

§ 2

Příspěvek při převzetí dítěte

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li
o dítě ve věku
a) do 6 let, 10 800 Kč,
b) od 6 do 12 let, 12 150 Kč,
c) od 12 do 18 let, 13 500 Kč.

§ 3

Zaopatřovací příspěvek

(1) Výše opakujícího se zaopatřovacího pří-
spěvku činí 17 250 Kč za kalendářní měsíc.

(2) Výše jednorázového zaopatřovacího pří-
spěvku činí 28 750 Kč.
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§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
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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