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O B S A H :

481. Nař ízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

482. Nař ízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

483. Nař ízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

484. Nař ízení vlády 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 20. prosince 2012

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002
Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 2 písm. d), § 12 a 13 zákona:

§ 1

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronic-
kých zařízeních a další podmínky pro uvádění elektro-
zařízení na trh.

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení
jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektro-
zařízení. Pro účely tohoto nařízení se elektrozaříze-
ním rozumí zařízení, které vyžaduje k plnění alespoň
jedné ze zamýšlených funkcí elektrickou energii nebo
elektromagnetické pole, a zařízení k výrobě, přenosu
a měření této energie a pole, které je určeno pro použití
se střídavým napětím nepřesahujícím 1 000 V a stejno-
směrným napětím nepřesahujícím 1 500 V.

(2) Toto nařízení se vztahuje na elektrozařízení,
která se člení do následujících kategorií

a) velké a malé spotřebiče pro domácnost,

b) zařízení informačních technologií a telekomuni-
kační zařízení,

c) spotřební elektronika,

d) osvětlovací zařízení,

e) elektrické a elektronické nástroje,

f) hračky, vybavení pro volný čas a sporty,

g) zdravotnické prostředky,

h) monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslo-
vých monitorovacích a řídicích přístrojů,

i) výdejní automaty a

j) jiná elektrozařízení, která nespadají do žádné
z uvedených kategorií v písmenech a) až i).

(3) Toto nařízení se nevztahuje na

a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bez-
pečnostních zájmů státu, včetně zbraní, střeliva
a válečného materiálu určených výlučně k vojen-
ským účelům,

b) zařízení určená pro vyslání do vesmíru,

c) zařízení specificky navržená a určená jako součást
jiného zařízení, na které se toto nařízení nevzta-
huje, pokud mohou fungovat pouze jako součást
daného zařízení a mohou být nahrazena pouze
stejnými specificky navrženými zařízeními,

d) velké stacionární průmyslové soustrojí,

e) velké pevné instalace,

f) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo
zboží, kromě elektrických dvoustopých vozidel,
pro která nebylo uděleno schválení typu,

g) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profe-
sionálnímu použití,

h) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky2),

i) fotovoltaické panely určené k použití v systému,
který je navržen, sestaven a odborně instalován za
účelem trvalého používání v určeném místě k vý-
robě energie ze slunečního světla pro veřejná,
obchodní, průmyslová a obytná zařízení, a

j) zařízení specificky navržená výhradně pro účely
výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze
mezi podniky.
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních.

2) Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



§ 3

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) velkým stacionárním průmyslovým soustrojím
sestava velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení
nebo součástí, které fungují společně k určitému
účelu, jsou trvale instalovány a demontovány od-
bornými pracovníky na určitém místě a jejich po-
užití a údržba jsou vyhrazeny odborným pracov-
níkům v prostorách pro průmyslovou výrobu
nebo výzkum a vývoj,

b) velkou pevnou instalací systém velkých rozměrů
složený z několika typů přístrojů a případně dal-
ších zařízení, které jsou montovány a instalovány
odbornými pracovníky, jsou určeny ke stálému
použití na předem určeném místě vyhrazeném
k tomuto účelu a jsou demontovány odbornými
pracovníky,

c) náhradním dílem samostatná část elektrozařízení,
která může nahradit část elektrozařízení a bez kte-
ré elektrozařízení nemůže fungovat k zamýšle-
nému účelu. Nahrazením některé části náhradním
dílem se funkčnost elektrozařízení obnoví nebo
zlepší,

d) kabely veškeré připojovací nebo prodlužovací ka-
bely se jmenovitým napětím nižším než 250 V
určené pro zapojení elektrozařízení k elektrické
napájecí síti nebo k vzájemnému propojení dvou
či více elektrozařízení,

e) homogenním materiálem materiál buď jednotného
složení, nebo materiál, který je tvořen kombinací
materiálů a nelze jej rozložit ani rozdělit na jiné
materiály mechanickými úkony, jako jsou šroubo-
vání, řezání, drcení, mletí a broušení,

f) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která
elektrozařízení vyrábí nebo která si je nechává na-
vrhnout nebo vyrobit a uvádí je na trh pod vlast-
ním jménem nebo ochrannou známkou,

g) technickou specifikací dokument, který předepi-

suje technické požadavky, které má výrobek, po-
stup nebo služba splňovat,

h) průmyslovými monitorovacími a řídicími přístroji
monitorovací a řídicí přístroje určené výlučně
k průmyslovému nebo profesionálnímu použití,

i) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně
k profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem
energie, jehož provoz vyžaduje při práci buď mo-
bilitu, nebo souvislý či částečně souvislý pohyb
mezi sledem pevných pracovních míst a který je
určen výlučně k profesionálnímu použití.

§ 4

Omezení používání některých nebezpečných látek

(1) Elektrozařízení uváděná na trh nesmí obsaho-
vat nebezpečné látky, jež stanoví příloha č. 1 k tomuto
nařízení, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz ob-
sahu nebezpečných látek v elektrozařízeních podle pří-
lohy č. 1 k tomuto nařízení se týká též obsahu těchto
látek v kabelech a náhradních dílech pro jejich opravy
nebo opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvý-
šení kapacity.

(2) Maximální hodnoty hmotnostní koncentrace
tolerované v homogenních materiálech v elektrozaříze-
ních stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Nebezpečné látky podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení lze používat za stanovených podmínek uvede-
ných v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení nebo za
podmínek stanovených Evropskou komisí podle pří-
slušného předpisu Evropské unie3).

(4) Odstavec 1 se použije na zdravotnické pro-
středky4) a na monitorovací a řídicí přístroje uvedené
na trh od 22. července 2014, na diagnostické zdravot-
nické prostředky in vitro5) uvedené na trh od 22. čer-
vence 2016 a na průmyslové monitorovací a řídicí pří-
stroje uvedené na trh od 22. července 2017.

(5) Odstavec 1 se nepoužije na kabely nebo ná-
hradní díly pro opravy, opětovné použití, modernizaci
funkcí nebo zvýšení kapacity u:
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3) Čl. 5 a příloha č. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU.
4) Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění

nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o tech-
nických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění poz-
dějších předpisů.

5) Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve
znění pozdějších předpisů.



a) elektrozařízení uvedených na trh před 1. červen-
cem 2006,

b) zdravotnických prostředků uvedených na trh před
22. červencem 2014,

c) diagnostických zdravotnických prostředků in
vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016,

d) monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na
trh před 22. červencem 2014,

e) průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů
uvedených na trh před 22. červencem 2017 a

f) elektrozařízení, na která se vztahuje výjimka
a která byla uvedena na trh před koncem její plat-
nosti.

(6) Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly zís-
kané z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červen-
cem 2016 a znovu použité v zařízeních uvedených na
trh před 1. červencem 2016 za podmínky, že se opě-
tovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného
uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky,
a že spotřebitel je o opětovném použití dílů informo-
ván.

Výrobce

§ 5

(1) Výrobce zajistí, aby bylo elektrozařízení, které
uvádí na trh, navrženo a vyrobeno v souladu s poža-
davky stanovenými v § 4.

(2) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh
vyhotoví technickou dokumentaci a provede nebo za-
jistí zavedení interní řízení výroby podle přílohy č. 4
k tomuto nařízení. Pokud jiný právní předpis vyžaduje,
aby byl u elektrozařízení uplatněn postup posuzování
shody, který je přinejmenším stejně přísný jako postup
podle věty první, lze splnění požadavků stanovených
v § 4 prokázat v rámci tohoto postupu. V tomto pří-
padě může výrobce vypracovat jednotnou technickou
dokumentaci.

(3) Výrobce před uvedením elektrozařízení na trh
vypracuje EU prohlášení o shodě podle § 12 a připojí
označení CE v souladu s § 14 v případě prokázání
shody elektrozařízení s požadavky stanovenými v § 4
postupem podle odstavce 2 věty první.

(4) Výrobce zajistí použití postupů pro zachování
shody sériové výroby a přihlédne ke změnám kon-
strukce nebo parametrů výrobku a změnám harmoni-
zovaných norem nebo technických specifikací, na je-
jichž základě se prohlašuje shoda elektrozařízení.

(5) Výrobce uchovává technickou dokumentaci
a EU prohlášení o shodě po dobu 10 let po uvedení
elektrozařízení na trh.

(6) Výrobce zajistí, aby byl na elektrozařízení,
které uvádí na trh, uveden typ, série, sériové číslo nebo
jakýkoli jiný prvek umožňující jeho identifikaci, nebo
v případech, kdy to rozměr nebo povaha elektrozaří-
zení neumožňuje, aby byla požadovaná informace uve-
dena na obalu nebo v dokladu přiloženém k elektroza-
řízení.

§ 6

(1) Výrobce uvede na elektrozařízení, nebo není-li
to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k elek-
trozařízení své jméno, popřípadě jména, a příjmení,
obchodní firmu, název nebo ochrannou známku, po-
kud ho lze na jejím základě jednoznačně identifikovat,
a dále adresu jediného místa, na kterém ho lze kontak-
tovat.

(2) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se
domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není
v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením,
přijme okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení
elektrozařízení do souladu s těmito požadavky nebo je
případně stáhne z trhu nebo učiní opatření, jejichž cí-
lem je navrácení elektrozařízení, které již bylo dodáno
konečnému uživateli. O nesouladu elektrozařízení s po-
žadavky tohoto nařízení a o přijatých nápravných opa-
třeních zároveň výrobce neprodleně informuje přísluš-
ný orgán dozoru a obdobné orgány členských států
Evropské unie (dále jen „členský stát“), ve kterých
elektrozařízení dodal na trh.

(3) Výrobce vede evidenci elektrozařízení, u nichž
bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stano-
venými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž
cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána
konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň
informuje distributory.

(4) Výrobce předloží příslušnému orgánu dozoru
nebo obdobnému orgánu členského státu na základě
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a doku-
mentaci nezbytnou k prokázání shody elektrozařízení
s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce,
kterému tento orgán snadno rozumí. Výrobce spolu-
pracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žá-
dost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit
shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s požadavky
stanovenými tímto nařízením.
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§ 7

Zplnomocněný zástupce

(1) Výrobce je oprávněn písemně pověřit zplno-
mocněného zástupce k plnění svých povinností, s vý-
jimkou těch, které jsou stanoveny v § 5 odst. 1, a po-
vinnosti vyhotovit technickou dokumentaci podle § 5
odst. 2.

(2) Zplnomocněný zástupce musí být oprávněn
alespoň k

a) uchování EU prohlášení o shodě a technické do-
kumentace pro potřeby orgánů dozoru po dobu
10 let po uvedení elektrozařízení na trh,

b) podávání všech informací a předávání veškerých
dokumentů, které jsou nezbytné k prokázání
shody elektrozařízení s požadavky stanovenými
tímto nařízením, příslušným orgánům dozoru na
základě jejich odůvodněné žádosti,

c) spolupráci s příslušnými orgány dozoru, pokud
o ni požádají, na činnostech, jejichž cílem je zajistit
shodu elektrozařízení s požadavky stanovenými
tímto nařízením, na které se vztahuje jeho plná
moc.

§ 8

Dovozce

(1) Dovozce může uvést na trh pouze takové elek-
trozařízení, které je v souladu s požadavky stanove-
nými tímto nařízením, a u něhož výrobce

a) vyhotovil technickou dokumentaci,

b) provedl příslušný postup posouzení shody,

c) přiložil požadované doklady,

d) připojil označení CE v souladu s § 14,

e) splnil svou povinnost vést evidenci o nevyhovují-
cích elektrozařízeních a přijatých opatřeních, je-
jichž cílem je navracení elektrozařízení, která již
byla dodána konečnému uživateli, včetně informo-
vání distributorů, pokud elektrozařízení není
v souladu s požadavky stanovenými tímto naříze-
ním,

f) zajistil, aby na něm byl uveden typ, série, sériové
číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jeho
identifikaci nebo v případech, kdy to rozměr nebo
povaha elektrozařízení neumožňuje, zajistit, aby
požadovaná informace byla uvedena na obalu
nebo v dokladu přiloženém k elektrozařízení.

(2) Dovozce uvede na elektrozařízení nebo, neu-
možňuje-li to jeho rozměr nebo povaha, na obalu nebo

v dokladu přiloženém k elektrozařízení, své jméno, po-
případě jména, a příjmení, obchodní firmu, název nebo
ochrannou známku, pokud ho lze na jejím základě jed-
noznačně identifikovat, a dále adresu místa, na kterém
ho lze kontaktovat.

(3) Dovozce po dobu 10 let po uvedení elektroza-
řízení na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro
potřeby příslušných orgánů dozoru a zajistí, že tech-
nická dokumentace bude těmto orgánům na žádost
předložena.

(4) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se
domnívat, že elektrozařízení není v souladu s poža-
davky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení
uvést na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s tě-
mito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce
a příslušný orgán dozoru.

(5) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se
domnívat, že elektrozařízení, které uvedl na trh, není
v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením,
přijme neprodleně nápravná opatření nezbytná k uve-
dení elektrozařízení do souladu s těmito požadavky,
nebo je případně stáhne z trhu nebo učiní opatření,
jejichž cílem je navrácení elektrozařízení, které již byl
dodáno uživateli. O nesouladu elektrozařízení s poža-
davky stanovenými tímto nařízením a o přijatých ná-
pravných opatřeních zároveň dovozce neprodleně in-
formuje příslušný orgán dozoru a obdobné orgány
členských států, ve kterých elektrozařízení uvedl na trh.

(6) Dovozce vede evidenci elektrozařízení, u nichž
bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky stano-
venými tímto nařízením, a přijatých opatřeních, jejichž
cílem je navracení elektrozařízení, která již byla dodána
konečnému uživateli. O těchto skutečnostech zároveň
informuje distributory.

(7) Dovozce předloží příslušnému orgánu dozoru
nebo obdobnému orgánu členského státu na základě
jeho odůvodněné žádosti všechny informace a doku-
mentaci nezbytné k prokázání shody elektrozařízení
s požadavky stanovenými tímto nařízením v jazyce,
kterému tento orgán snadno rozumí. Dovozce spolu-
pracuje s orgány uvedenými ve větě první na jejich žá-
dost při jakýchkoli činnostech, jejichž cílem je zajistit
shodu elektrozařízení, které uvedl na trh, s pravidly
tohoto nařízení.

§ 9

Distributor

(1) Distributor před dodáním elektrozařízení na
trh ověří, zda
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a) je opatřeno označením CE v souladu s § 14,

b) jsou k němu přiloženy požadované doklady v čes-
kém jazyce,

c) výrobce a dovozce splnili své povinnosti podle § 5
odst. 6, § 6 odst. 1 a § 8 odst. 2.

(2) Distributor, který se domnívá nebo má důvod
se domnívat, že elektrozařízení není v souladu s poža-
davky stanovenými v § 4, nesmí takové elektrozařízení
dodat na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s tě-
mito požadavky; neprodleně o tom informuje výrobce
nebo dovozce a příslušný orgán dozoru.

(3) Distributor, který se domnívá nebo má-li dů-
vod se domnívat, že elektrozařízení, které dodal na trh,
není v souladu s požadavky stanovenými tímto naříze-
ním, zajistí, že budou přijata nápravná opatření ne-
zbytná k uvedení elektrozařízení do souladu s těmito
požadavky, nebo ho případně stáhne z trhu nebo učiní
opatření, jejichž cílem je navrácení elektrozařízení,
které již bylo dodáno, konečnému uživateli. O nesou-
ladu elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto
nařízením a o přijatých nápravných opatřeních zároveň
distributor neprodleně informuje příslušný orgán do-
zoru a příslušné orgány členských států, ve kterých
elektrozařízení dodal na trh.

(4) Distributor předloží příslušnému orgánu do-
zoru na základě jeho odůvodněné žádosti všechny in-
formace a dokumentaci nezbytnou k prokázání shody
elektrozařízení s požadavky stanovenými tímto naří-
zením. Distributor spolupracuje s orgány uvedený-
mi ve větě první na jejich žádost při jakýchkoli čin-
nostech, jejichž cílem je zajistit shodu elektrozařízení,
které dodal na trh, s požadavky stanovenými tímto na-
řízením.

§ 10

Společné ustanovení pro dovozce a distributora

Dovozce a distributor jsou považováni za výrobce
a vztahují se na ně všechny povinnosti výrobce, jestliže
na trh uvedou elektrozařízení pod svým jménem nebo
ochrannou známkou nebo pokud upraví elektrozaří-
zení, které již bylo na trh uvedeno, způsobem, který
může ovlivnit jeho soulad s požadavky stanovenými
tímto nařízením.

§ 11

Identifikace hospodářských subjektů

(1) Hospodářské subjekty na žádost příslušných

orgánů dozoru nad trhem identifikují všechny hospo-
dářské subjekty,

a) které jim elektrozařízení dodaly,

b) kterým dodaly elektrozařízení.

(2) Výrobci, zplnomocnění zástupci a dovozci po-
skytují tyto informace po dobu 10 let od uvedení elek-
trozařízení na trh a distributoři po dobu 10 let poté, co
jim bylo elektrozařízení dodáno.

§ 12

EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě potvrzuje, že došlo ke spl-
nění požadavků na omezení používání některých ne-
bezpečných látek podle § 4. EU prohlášení o shodě
musí být vypracováno podle vzoru stanoveného v pří-
loze č. 5 k tomuto nařízení v českém jazyce nebo do
tohoto jazyka přeloženo a musí být průběžně aktuali-
zováno.

§ 13

Předpoklad shody elektrozařízení

(1) Není-li prokázán opak, má se za to, že elek-
trozařízení opatřená označením CE jsou ve shodě s po-
žadavky stanovenými tímto nařízením.

(2) O materiálech, součástech a elektrozařízeních,
u kterých byly provedeny zkoušky a měření potvrzu-
jící splnění požadavků stanovených v § 4 nebo které
jsou ve shodě

a) s harmonizovanými evropskými normami, na něž
byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku
Evropské unie,

b) s harmonizovanými českými technickými nor-
mami, které přejímají normy podle písmene a),
nebo

c) se zahraničními technickými normami v členském
státě Evropské unie, které přejímají normy podle
písmene a),

se má za to, že splňují požadavky stanovené tímto na-
řízením.

§ 14

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE

(1) Elektrozařízení uváděné nebo dodávané na trh
musí být opatřeno označením CE, jehož grafickou po-
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dobu a obecné zásady jeho používání stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie6).

(2) Označení CE musí být viditelně, čitelně a ne-
odstranitelně připojeno k hotovému elektrozařízení
nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud to vzhledem
k povaze elektrozařízení není možné nebo to nelze za-
ručit, musí být připojeno k obalu a průvodním doku-
mentům.

§ 15

Přechodné období

Elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j), která
nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, mo-
hou být dodávána na trh do 22. července 2019.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 2. ledna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

MUDr. Kuba v. r.
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6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 481/2012 Sb.
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482

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013
stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006
Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle
§ 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna
2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní měsíc částku:

(2) Výše částek, které se započítávají za pevná pa-
liva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 za kalendářní
měsíc:

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení po-
dle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od
1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 pro
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a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy

b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení
příspěvku na bydlení za leden 2013.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Ing. Müllerová v. r.
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483

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

Vláda nařizuje podle § 390 odst. 2 zákona č. 262/
/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007
Sb., a podle § 447 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., ob-
čanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., zá-
kona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU
NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ
NESCHOPNOSTI VZNIKLÉ PRACOVNÍM
ÚRAZEM NEBO NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ

A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA VÝŽIVU
POZŮSTALÝCH PODLE

PRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§ 1

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-
covní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na vý-
dělku“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých pří-
slušející zaměstnancům nebo pozůstalým podle záko-
níku práce, popřípadě podle dřívějších právních před-
pisů1), se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný

pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě
zvýšený podle pracovněprávních předpisů2), a pro vý-
počet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popří-
padě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se
zvyšuje o 0,9 %.

§ 2

(1) Vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na vý-
dělku a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po
31. prosinci 2012, průměrný výdělek rozhodný pro vý-
počet náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů
na výživu pozůstalých se podle § 1 nezvyšuje.

(2) Úprava podle § 1 se provede bez žádosti za-
městnance nebo pozůstalých; na žádost zaměstnance se
provede v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na vý-
dělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalid-
ního důchodu podle právních předpisů o sociálním za-
bezpečení, nebo o důchodovém pojištění.

(3) Úprava podle § 1 se provede na žádost zaměst-
nance i v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na vý-
dělku nepříslušela, protože to neumožňovalo ustano-
vení § 195 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
účinné před 1. červnem 1994.
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1) § 193, 195, 197 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
§ 369, 371, 375 a 377 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
§ 112 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
§ 6 zákona č. 58/1956 Sb., o náhradě škody za pracovní úrazy a o náhradě nákladů léčebné péče a dávek nemocenského
pojištění a důchodového zabezpečení.
§ 7 a 31 zákona č. 150/1961 Sb., o náhradách při pracovních úrazech a nemocech z povolání.
§ 8 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.

2) Nařízení vlády č. 138/1976 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 60/1982 Sb., o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.



ČÁST DRUHÁ
ÚPRAVA NÁHRADY ZA ZTRÁTU

NA VÝDĚLKU PO SKONČENÍ PRACOVNÍ
NESCHOPNOSTI NEBO PŘI INVALIDITĚ

A ÚPRAVA NÁHRADY NÁKLADŮ NA VÝŽIVU
POZŮSTALÝCH PODLE

OBČANSKOPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

§ 3

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pra-

covní neschopnosti nebo při invaliditě3) (dále jen „ná-
hrada“) a náhrada nákladů na výživu pozůstalých se
upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro vý-
počet náhrady, popřípadě zvýšený podle dřívějších
právních předpisů4), a pro výpočet náhrady nákladů
na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle
občanskoprávních předpisů, se zvyšuje o 0,9 %.
Úprava náhrady podle věty první se neprovede,
vznikl-li nárok na náhradu a na náhradu nákladů na
výživu pozůstalých po 31. prosinci 2012.
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Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku).
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 417/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).

3) § 445 a § 447 odst. 1 a 2 občanského zákoníku.
4) Nařízení vlády č. 128/1992 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při

invaliditě.
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.



ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 4

Pro náhradu za ztrátu na výdělku i po její úpravě
provedené podle § 1 a pro náhradu i po její úpravě
provedené podle § 3 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 zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve

znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a ně-
které další zákony.

§ 5

Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada a náhrada
nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto
nařízení, přísluší od 1. ledna 2013.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Ing. Müllerová v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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Nařízení vlády č. 317/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě.
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb.
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb.
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb.
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb.
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 464/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 482/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb.
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 417/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 9/2012 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012

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. a zákona č. 399/2012 Sb.:

§ 1

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skon-
čení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na
služebním příjmu“) a náhrada nákladů na výživu pozů-
stalých náležející příslušníkům nebo pozůstalým podle
zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru přísluš-
níků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších před-
pisů, popřípadě podle dřívějších právních předpisů1), se
upravuje tak, že průměrný služební příjem rozhodný
pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu

a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých,
popřípadě zvýšený podle dřívějších právních před-
pisů2), se zvyšuje o 0,9 %.

§ 2

Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na služeb-
ním příjmu a na náhradu nákladů na výživu pozůsta-
lých po 31. prosinci 2012, průměrný služební příjem
rozhodný pro výpočet náhrad podle § 1 se nezvyšuje.

§ 3

Úprava podle § 1 přísluší od 1. ledna 2013 a pro-
vede se bez žádosti příslušníka nebo pozůstalých a na
žádost příslušníka se provede v případě, že mu náhrada
za ztrátu na služebním příjmu nenáležela z důvodu
zvýšení invalidního důchodu podle právních předpisů
o sociálním zabezpečení nebo o důchodovém pojištění.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Sbírka zákonů č. 484 / 2012Částka 183 Strana 6511

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.
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