Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 154

Rozeslána dne 25. září 2020

Cena Kč 37,–

O B S A H:
380. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších
předpisů
381. N a ř í z e n í v l á d y o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
382. N a ř í z e n í v l á d y o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
383. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích
energie pro rok 2021
384. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být
vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění
nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
385. S d ě l e n í Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
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380
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení
seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské
policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/
/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno p) zní:
„p) činnosti příslušníka speciálních sil spočívající
1. v provádění speciálních operací nebo v soustavném udržování připravenosti k nim,
2. v přípravě k výkonu činnosti podle bodu 1,
3. v soustavném velení a řízení u operačně
samostatného celku, nebo

výkonu některé z činností podle § 2 písm. c) až i)
a k) až o), § 2 písm. p) bodů 2 až 4 a § 2 písm. q),
y) nebo z) náleží stabilizační příspěvek ve výši
10 000 Kč měsíčně.“.
3. V § 3 odst. 3 se za slovo „odbornosti“ vkládají slova „nebo při výkonu některé z činností“.
4. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při
výkonu některé z činností podle § 2 písm. p) bodu 1
náleží stabilizační příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně.“.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.
5. V § 3 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

4. v soustavném zabezpečování vojáků, kteří
vykonávají činnosti podle bodu 1, v rámci
operačně samostatného celku,“.
2. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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381
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu
stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

§4

Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. a) až d)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 212/2016 Sb.:

Zvýšení důchodů v roce 2021

§1

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2020
tak, že

Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2019 a přepočítacího koeficientu
pro úpravu tohoto všeobecného
vyměřovacího základu
(1) Výše všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2019 činí 34 766 Kč.
(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 činí
1,0194.
§2
Výše redukčních hranic
pro stanovení výpočtového základu
Pro rok 2021 výše
a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 15 595 Kč,
b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 141 764 Kč.

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč
měsíčně,
b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 7,1 %
procentní výměry důchodu, která náleží ke dni,
od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným
důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo
se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností,
upraví se při změně výše vypláceného důchodu,
která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při
obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle
té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode
dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu.
Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích
důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny
z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

§3
§5

Výše základní výměry důchodu
Výše základní výměry starobního, invalidního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok
2021 činí 3 550 Kč.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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382
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Vláda stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 198/
/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a o odporu proti němu, ve znění zákona č. 220/2011
Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., a podle § 2 odst. 8
zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa
a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové
peněžní částce některým účastníkům národního boje
za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 108/2009 Sb.,
zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb.:

slovenska a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb. a zákona č. 212/2016 Sb., (dále jen
„příplatek“), přiznané před 1. lednem 2021 se zvyšují
o 7,1 % částky příplatku, která náleží ke dni, od
něhož se příplatek zvyšuje. Příplatky se zvyšují
od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po
31. prosinci 2020.

§1
(1) Příplatky k důchodu podle nařízení vlády
č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení
vlády č. 405/2005 Sb. a nařízení vlády č. 369/2007
Sb., a podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Česko-

(2) Částka příplatku se po zvýšení podle odstavce 1 zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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383
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020
o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona
o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/
/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 131/2015 Sb.:

zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok
2021 činí 27 000 000 000 Kč.

§1

Účinnost

Prostředky státního rozpočtu
Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3

§2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
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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384
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla,
která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením
doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
a zákona č. 233/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 41 odst. 3 zákona:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) hlavního hygienika České republiky.“.
2. V § 1 odst. 2 se text „i)“ nahrazuje textem „j)“.

Čl. I
Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným
zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve
znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb., se mění takto:

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
následujícím po dni jeho vyhlášení.

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
Českého statistického úřadu
ze dne 23. září 2020
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 2021 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. a sdělení Českého statistického úřadu č. 67/2020 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 se pro rok 2021 vydává:
1. Metodika sestavení hospitalizačního případu v systému CZ-DRG, verze 3.0 revize 1, platná verze
softwaru CZ-DRG Pre-grouper, verze 3.0 revize 1, 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 3.0 revize 1, platná verze softwaru CZ-DRG
Grouper, verze 3.0 revize 1, 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 3.0 revize 1.
4. Metodika výpočtu relativních vah v systému CZ-DRG, verze 3.0 revize 1, 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 3.0 revize 1, lze obdržet v elektronické podobě postupem uvedeným na webových
stránkách http://www.mzcr.cz. Závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace CZ-DRG, verze 3.0 revize 1, 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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