Ročník 2020

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 4

Rozeslána dne 14. ledna 2020

Cena Kč 44,–

O B S A H:
10. V y h l á š k a , kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
11. S d ě l e n í Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků
a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních
služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
S d ě l e n í Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.
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VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2020,
kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy
spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace
a rozvoje železniční dopravní cesty

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České
dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.:
§1
Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů

provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty, se zrušuje.

§2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2020.

Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. prosince 2019
o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin
pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb
poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění
a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 10. prosince 2019 byl schválen Cenový předpis 1/2020/CAU o regulaci cen
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenový předpis 2/2020/CAU o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenový předpis 3/
/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné
použití.
Cenové předpisy byly publikovány ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 12 ze dne 20. prosince 2019 a nabyly účinnosti dne 1. ledna 2020.

Ministr zdravotnictví:
v z. Ing. Rögnerová v. r.
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění
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SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance
a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb,
a
2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb.,
o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení
služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti
k Policii České republiky (o policejním označení)

1. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 361/2019 Sb. bod 2. správně zní:

2. Název vyhlášky č. 362/2019 Sb. má v obsahu správně znít:
„362. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním
barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)“.
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