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Cenový p edpis Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU 

ze dne 4. ervna 2021 

kterým se m ní cenový p edpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 
24. listopadu 2020, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, 

stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními léka i 
hrazených z ve ejného zdravotního pojišt ní a specifických zdravotních 

výkon  

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona . 265/1991 Sb., o p sobnosti 
orgán  eské republiky v oblasti cen, ve zn ní pozd jších p edpis , a podle § 1 
odst. 6 a § 10 zákona . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis , 
vydává tento cenový p edpis: 

 

l. I 

 

Cenový p edpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. listopadu 2020, o 
regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen 
zdravotních služeb poskytovaných zubními léka i hrazených z ve ejného zdravotního 
pojišt ní a specifických zdravotních výkon , se m ní takto: 

 

1. V ásti II. Oddílu E v bod  1 se ástka „1 310 K “ nahrazuje ástkou „614 K “. 

2. V ásti II. Oddílu E v bod  4 se ástka „351 K “ nahrazuje ástkou „201 K “. 

3. V P íloze . 1 se v kapitole VII. SPRÁVNÍ Ú ADY v druhém ádku druhém sloupci 
nahrazuje ástka „1 310 K “ ástkou „614 K “. 

4. V P íloze . 1 se v kapitole VII. SPRÁVNÍ Ú ADY ve tvrtém ádku druhém 
sloupci se ástka „351 K “ nahrazuje ástkou „201 K “. 

 

l. II 

Ú innost 

 

Tento cenový p edpis nabývá ú innosti 8. ervna 2021. 

 

Ministr zdravotnictví: 

Mgr. et Mgr. Adam Vojt ch, MHA
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