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Částka 103

Rozeslána dne 6. října 2015

Cena Kč 29,–

O B S A H:
253. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
254. V y h l á š k a o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151
odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
255. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
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253
VYHLÁŠKA
ze dne 24. září 2015,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/
/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/
/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/
/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 42 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.,
vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb.,
vyhlášky č. 57/2013 Sb. a vyhlášky č. 7/2015 Sb., se
mění takto:

1. V § 55 se odstavec 5 zrušuje.
2. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich
postoupení do Celostátního informačního systému
o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly
do Celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny drážním správním úřadem.“.
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Ťok v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 23. září 2015
o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení
v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a
písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 30/2000
Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb.,
zákona č. 218/2011 Sb. a zákona č. 139/2015 Sb.,
a podle § 131 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:

f) odvolání, návrh na obnovu řízení, žaloba pro
zmatečnost,
g) návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,
h) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na
odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu
rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu
splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,
i) účast při přípravě jednání.

§1

§2

(1) Tato vyhláška upravuje výši paušální náhrady, která náleží účastníku, který nebyl v řízení
zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce.

(1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení
ve sporech, ve kterých bylo rozhodnuto o návrhu
podaném na ustáleném vzoru uplatněném opakovaně
týmž účastníkem ve skutkově i právně obdobných
věcech, v nichž je předmětem řízení peněžité plnění
a hodnota sporu nepřevyšuje 50 000 Kč, činí pro
účely § 151 odst. 3 občanského soudního řádu výše
paušální náhrady do podání návrhu na zahájení řízení včetně 100 Kč za každý úkon.

(2) Pro určení hodnoty sporu se použijí obdobně ustanovení o tarifní hodnotě podle advokátního tarifu1).
(3) Pro účely vyhlášky se úkonem rozumí zejména:
a) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva
k plnění,
b) příprava účasti na jednání,
c) účast na jednání před soudem, a to každé započaté dvě hodiny,
d) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté
hodiny,
e) návrh na předběžné opatření, odvolání proti
rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření
k nim,

(2) Ve věcech výkonu rozhodnutí a exekučního
řízení, je-li vymáháno peněžité plnění a hodnota
sporu nepřevyšuje 50 000 Kč, činí výše paušální náhrady za podání návrhu na zahájení řízení 100 Kč.
(3) V případech neuvedených v odstavcích 1 a 2
činí výše paušální náhrady pro účely § 151 odst. 3
občanského soudního řádu a pro účely § 89a exekučního řádu 300 Kč za každý úkon.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

1

) Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní
tarif), ve znění pozdějších předpisů.
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SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 23. září 2015
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje
s účinností od 1. ledna 2016 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (dále jen „klasifikace IR-DRG“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 427/2005 Sb. ze dne 13. října 2005,
ve znění pozdějších předpisů.
Klasifikace IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups – Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.
Pro klasifikaci IR-DRG se pro rok 2016 vydává definiční manuál, verze 013 (formát pdf), program pro
automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 013 a závazné
metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 013. Pro klasifikaci IR-DRG
pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2015 je v platnosti definiční manuál, verze 012.2015 (formát
pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká
verze 012.2015 a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze
012.2015. Za vydání a distribuci výše uvedených materiálů odpovídá Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.
Definiční manuál a grouper pro klasifikaci IR-DRG lze obdržet v elektronické podobě postupem
uvedeným na webových stránkách www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití
v rámci klasifikace IR-DRG jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách.
Předsedkyně:
v z. Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
místopředseda
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