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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 91 Rozeslána dne 7. června 2021 Cena Kč 37,–

O B S A H :

214. Nař ízení vlády 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. Nař ízení vlády, 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. Sdě lení 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. Sdě lení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
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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 povolen-
kami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona
č. 1/2020 Sb.:

§ 1

Výše prostředků státního rozpočtu

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 do cen elektřiny, za rok 2020
činí 1 300 000 000 Kč.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2021.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.
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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 ně-
kterých ustanovení zákona o pojišťování a financo-
vání 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 pod-
pory na podporu hospodářství při stávajícím šíření ko-
ronavirové 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 stávají-
cím 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 opa-
tření státní podpory na podporu hospodářství při stáva-
jícím 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 po-
dle § 2 odst. 3 činí pro každý následující rok doby
trvání závazků exportní pojišťovny z poskytnutí zá-
ruk částku odpovídající odhadu objemu nesplace-
ných úvěrových jistin krytých již poskytnutými zá-
rukami k 1. lednu roku, na který se předkládá návrh
státního rozpočtu. Exportní pojišťovna sdělí Minis-
terstvu financí na základě jeho výzvy odhad výše
části pojistné kapacity určené na poskytnutí záruk
pro rok, na který se předkládá návrh státního roz-
počtu, a pro příslušný střednědobý výhled.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 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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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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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 „klasi-
fikace 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 ver-
ze 4.0 jsou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách. Veškeré relevantní informace, včetně me-
todických 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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