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78
VYHLÁŠKA
ze dne 6. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

„11. Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.“.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 41 odst. 6 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:
Čl. I

Čl. II

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

Účinnost

1. V příloze č. 4 části A se bod 11 zrušuje.
2. V příloze č. 4 části A se doplňuje bod 11,
který zní:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodu 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2027.

Ministryně:
Ing. Bc. Hubáčková v. r.
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79
VYHLÁŠKA
ze dne 29. března 2022
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen
a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona
o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 382/2021 Sb.:

(3) Investičními náklady se rozumí náklady na
pořízení, instalaci nebo zprovoznění výrobny elektřiny, tepla a biometanu. Do investičních nákladů se
nezahrnují náklady na akumulaci a náklady na pořízení pozemku nebo jiné užívací právo k pozemku
s výjimkou stavby, která je jeho součástí.

§1

b) výši diskontní míry a dobu životnosti výroben
elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu
z podporovaných zdrojů,

(4) Náklady na pořízení paliva ve výrobnách
elektřiny využívajících důlní, kalový nebo skládkový
plyn a ve výrobnách biometanu využívajících kalový
nebo skládkový plyn se rozumí náklady odvozené
od průměrné ceny zemního plynu způsobem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Pokud je průměrná cena zemního plynu nižší než 400 Kč/MWh,
použije se pro stanovení nákladů na pořízení paliva částka 400 Kč/MWh, a pokud je vyšší než
600 Kč/MWh, použije se pro stanovení nákladů na
pořízení paliva částka 600 Kč/MWh.

c) dobu životnosti modernizovaných výroben
elektřiny,

§3

Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení
referenčních výkupních cen a zelených bonusů
jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro
výrobu elektřiny, tepla a biometanu,

d) rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny
a udržovací podpory tepla,
e) způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

Doba životnosti
Dobu životnosti výrobny elektřiny, modernizované výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny
biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
§4

§2

Diskontní míra

Technicko-ekonomické parametry

Diskontní míra pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů
podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla
a biometanu se stanoví ve výši 6,12 % po zdanění
příjmů.

(1) Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu
jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu stanoví příloha č. 1
k této vyhlášce.
(2) Dobou ročního využití instalovaného výkonu se rozumí podíl ročního množství podporované elektřiny nebo tepla a instalovaného výkonu
výrobny elektřiny nebo tepla. V případě výroby biometanu se dobou ročního využití rozumí počet hodin čištění bioplynu na biometan za kalendářní rok.

§5
Rozsah a výše měrných provozních nákladů
(1) Měrné provozní náklady se při stanovení
udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla při využití biomasy zahrnují v rozsahu
a) palivových nákladů při využití biomasy vyjád-
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řených na jednotku energie v palivu, včetně nákladů na dopravu, v členění na jednotlivé kategorie biomasy podle vyhlášky upravující druhy
a parametry podporované biomasy,
b) palivových nákladů při využití tuhého fosilního
paliva vyjádřených na jednotku energie v palivu,
včetně nákladů na dopravu a odsíření, a
c) nákladů na pořízení emisních povolenek vyjádřených na jednotku energie v palivu v případě,
že se na výrobnu elektřiny nebo tepla vztahuje
povolení k emisím skleníkových plynů podle
zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
(2) Výši měrných provozních nákladů na palivo
a emisní povolenky pro stanovení udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla stanoví
příloha č. 2 k této vyhlášce.

dené do provozu do 31. prosince 2021 se použijí
technicko-ekonomické parametry a doba životnosti
podle vyhlášky č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen
pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo
a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
(2) Odstavec 1 se nepoužije na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do
31. prosince 2021, na které se vztahuje udržovací
podpora elektřiny nebo udržovací podpora tepla,
a na výrobny elektřiny, u kterých byla provedena
modernizace po 31. prosinci 2021.

(3) Měrné provozní náklady pro stanovení
udržovací podpory tepla pro výrobny tepla využívající geotermální energii zahrnují
a) osobní a mzdové náklady včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění,
b) náklady na servisní opravy a údržbu včetně nezbytných nákladů souvisejících s běžnými provozními opakujícími se činnostmi pro bezproblémový provoz výrobny, s výjimkou nákladů
na reinvestice zařízení výrobny, a
c) náklady na pojištění výrobny tepla.
(4) Měrné provozní náklady výrobny tepla
využívající geotermální energii se stanoví ve výši
0,25 Kč/kWht.
§6
Způsob tvorby ceny tepla
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§8
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních
cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na
teplo a o stanovení doby životnosti výroben
elektřiny a výroben tepla z obnovitelných
zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).
2. Vyhláška č. 266/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických
parametrech pro stanovení výkupních cen pro
výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo
a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny
a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie
(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§9

§7

Účinnost

Přechodná ustanovení
(1) Pro výrobny elektřiny a výrobny tepla uve-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2022.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2022 Sb.
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SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 31. března 2022
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 2023 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., sdělení Českého statistického úřadu
č. 385/2020 Sb., sdělení Českého statistického úřadu č. 217/2021 Sb. a sdělení Českého statistického úřadu
č. 385/2021 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 5.0, se pro rok 2023 vydává:
1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 5.0, platná verze softwaru
CZ-DRG Pre-grouper, verze 5.0, 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 5.0, platná verze softwaru CZ-DRG Grouper,
verze 5.0, 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 5.0.
4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 5.0, 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.
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Definiční manuál a další metodiky, stejně jako software Pre-Grouper a Grouper pro klasifikaci
CZ-DRG, verze 5.0, 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 5.0,
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.
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