Ročník 2021

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 91

Rozeslána dne 7. června 2021

Cena Kč 37,–

O B S A H:
214. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů
spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
215. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
216. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
217. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
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214
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. května 2021
o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací
nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 1 zákona č. 383/
/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona
č. 1/2020 Sb.:

nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů
spojených s emisemi do cen elektřiny, za rok 2020
činí 1 300 000 000 Kč.

§1

§2

Výše prostředků státního rozpočtu

Účinnost

Výše prostředků státního rozpočtu určených
pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.
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215
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. května 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 5 a § 4 odst. 5 a 7
zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/
/2020 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení
vlády č. 308/2020 Sb., nařízení vlády č. 579/2020
Sb. a nařízení vlády č. 41/2021 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01).
Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření
státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím
šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 112
I/01).
Sdělení Komise Změna dočasného rámce pro opatření
státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C
164/03).
Sdělení Komise Třetí změna dočasného rámce pro
opatření státní podpory na podporu hospodářství při
stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19
(2020/C 218/03).
Sdělení Komise Čtvrtá změna dočasného rámce pro
opatření státní podpory na podporu hospodářství při
stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

a změna přílohy sdělení Komise členským státům
o uplatňování článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů
(2020/C 340 I/01).
Sdělení Komise Pátá změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 a změna
přílohy sdělení Komise členským státům o uplatňování
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (2021/C 34/06).“.

2. V § 2 odst. 3 se slova „30. června“ nahrazují
slovy „31. prosince“.
3. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Část pojistné kapacity exportní pojišťovny
určené na poskytnutí záruk po uplynutí období podle § 2 odst. 3 činí pro každý následující rok doby
trvání závazků exportní pojišťovny z poskytnutí záruk částku odpovídající odhadu objemu nesplacených úvěrových jistin krytých již poskytnutými zárukami k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh
státního rozpočtu. Exportní pojišťovna sdělí Ministerstvu financí na základě jeho výzvy odhad výše
části pojistné kapacity určené na poskytnutí záruk
pro rok, na který se předkládá návrh státního rozpočtu, a pro příslušný střednědobý výhled.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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216
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 24. května 2021,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2021 je podle
a) § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 17 800 Kč,
b) § 5 odst. 5 až 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb.,
zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 252/2014 Sb. a zákona č. 200/2017 Sb., částkou odpovídající
1. 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 17 800 Kč,
2. 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2020 částka 8 900 Kč.

Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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217
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. května 2021
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2022 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „klasifikace CZ-DRG“) zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018,
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, ve znění sdělení Českého statistického úřadu
č. 253/2019 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu
č. 385/2020 Sb.
Klasifikace CZ-DRG (Czech – Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní
lůžkové péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich hospitalizační pobyt.
Pro klasifikaci CZ-DRG verze 4.0 se pro rok 2022 vydává:
1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:
a. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
b. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Pre-grouper,
c. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Pre-grouper.
2. Definiční manuál klasifikačního systému CZ-DRG, verze 4.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper,
verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:
a. Metodika použití DRG markerů v systému CZ-DRG,
b. Číselník kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG,
c. Datové rozhraní nástroje CZ-DRG Grouper,
d. Instalační příručka a manuál pro uživatele nástroje CZ-DRG Grouper,
e. Technická dokumentace nástroje CZ-DRG Grouper.
3. Pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, verze 4.0.
4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 4.0, a doprovodné metodické pokyny:
a. Relevantní náklady hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,
b. Metodika oceňování hospitalizačního případu v systému CZ-DRG,
c. Metodika přiřazení relativní váhy k hospitalizačnímu případu v systému CZ-DRG,
d. Číselník relativních vah systému CZ-DRG.
Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České republiky,
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je servisní organizací
pro klasifikaci CZ-DRG.
Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci
CZ-DRG, verze 4.0, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových stránkách
www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG verze 4.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně metodických materiálů a zpráv z datových analýz jsou rovněž publikovány na portálu projektu DRG Restart
http://drg.uzis.cz.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.

Strana 1822

Sbírka zákonů 2021

Částka 91

Částka 91

Sbírka zákonů 2021

Strana 1823

Strana 1824

Sbírka zákonů 2021

Částka 91

21

8 591449 091015
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
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.

