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Rozeslána dne 4. října 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
216. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
217. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží
do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
218. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
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216
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání
a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4
a § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona
č. 263/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/
/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb. a vyhlášky
č. 435/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně
poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(3) Pro přihlašování do datové schránky lze
dále použít elektronický prostředek, který je spojením mobilního zařízení a mobilní aplikace poskytované Ministerstvem vnitra. Takový elektronický prostředek musí splňovat technické specifikace a postupy
stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro
elektronickou identifikaci, autentizaci a technické
kontroly přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím minimální technické specifikace
a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci1), a to alespoň pro značnou
úroveň záruky.

tronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu.“.

2. V § 3 odst. 1 a 5 se text „§ 2“ nahrazuje
textem „§ 2 odst. 1“.
3. V § 3 odst. 2 se slova „elektronického prostředku“ nahrazují slovy „elektronických prostředků“.
4. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky, která byla zřízena podle
§ 6 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů po 31. říjnu 2018, činí
50 MB.“.
5. V příloze č. 1 bodě II se v textu tabulky za
řádek
„Přípustný znak

ASCII kód přípustného znaku“

vkládá nový řádek, který zní:
„(mezera)

32“.

6. V příloze č. 3 bodě I písmeno i) zní:
„i) txt/csv (prostý text)“.
Čl. II
Účinnost

1

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne
8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro
elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elek-

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018, s výjimkou čl. I bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2019.

Ministr:
Hamáček v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami,
které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3
a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů
České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/
/2014 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
nový řádek doplňuje text „Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018
o statistické zpravodajské povinnosti penzijních
fondů (ECB/2018/2).“.
2. V § 2 písm. b) se slovo „důchodový,“ zrušuje.
3. V § 2 písm. d) se slova „ , které mají věcné
a formální vazby“ nahrazují slovy „vytvořený vykazující osobou“.
4. V § 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno f) se zrušuje.

skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní bance výkaz
a) PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“, a to samostatně za penzijní společnost
a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti,
b) PEF (ČNB) 13-04 „Čtvrtletní přehled o úvěrech
fondu penzijní společnosti“, a to za každý jednotlivý fond penzijní společnosti, a
c) PEF (ČNB) 14-04 „Čtvrtletní přehled o penzijních nárocích fondu penzijní společnosti“, a to
za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.
(2) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního roku sestavuje a do 30. ledna následujícího
kalendářního roku předkládá České národní bance
za každý jednotlivý fond penzijní společnosti výkaz
PEF (ČNB) 15-01 „Roční doplňkové informace
o účastnících fondu penzijní společnosti“.
(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.
6. § 13 zní:

5. § 6 a 7 včetně nadpisů znějí:
„§ 13
„§ 6
Výkaz pojišťovny
(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po skončení sledovaného čtvrtletí předkládá České národní
bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance
aktiv a pasiv pojišťovny“.
(2) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven
v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§7
Výkazy penzijní společnosti
(1) Penzijní společnost k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a do 30 dnů po

(1) Vykazující osoba předkládá České národní
bance výkazy v elektronické podobě jako datové
zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.
(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní
banky.
(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše
vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.
(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance
jména, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu
elektronické pošty kontaktních osob. O změnách
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těchto údajů informuje vykazující osoba Českou národní banku bez zbytečného odkladu.“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.
7. V § 14 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.
8. V § 14 odst. 2 se slova „prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1“ zrušují.
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9. § 16 se zrušuje.
10. V příloze č. 3 se v nadpisu slovo „výkazů“
nahrazuje slovem „výkazu“.
11. V příloze č. 3 se bod I. zrušuje a zároveň se
zrušuje označení bodu II.
12. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
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SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 27. září 2018
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 2019 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,
o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), 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 2019, stejně jako pro klasifikaci IR-DRG pacientů v akutní nemocniční péči během roku 2017 (referenční období), vydává definiční manuál, verze 016 (formát pdf), program pro automatizované zařazování případů do DRG podle této klasifikace (tzv. grouper), česká verze 016
a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace IR-DRG, verze 016. 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 budou rovněž zveřejněné na těchto webových stránkách nejpozději 90 dnů
před skončením kalendářního roku 2018.

Předseda:
Ing. Rojíček, Ph.D., v. r.
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