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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.
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