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Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 7/2020/CAU
ze dne 17. března 2020
kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne
10. prosince 2019, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení
maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a speciﬁckých zdravotních výkonů
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 6
a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento
cenový předpis:
Článek I.
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne 10. prosince 2019, o regulaci
cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb
poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a speciﬁckých
zdravotních výkonů, se mění takto:
1. Ustanovení Oddílu B. se označuje jako bod 1. a za slova „(dále jen „vyhláška
č. 268/2019 Sb.“)“ se vkládají slova „není-li dále stanoveno jinak“.
2. Do Oddílu B. se doplňuje bod 2., který zní:
„Jde-li o zdravotní služby, které byly zdravotní pojišťovně vykázány s hlavní nebo vedlejší
diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – Podezření na COVID-19, stanoví se
maximální cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví č. 268/2019 Sb.“
Článek II.
Zrušovací ustanovení
Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU ze dne 16. března 2020, kterým
se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/CAU, ze dne 10. prosince
2019, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen
zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního
pojištění a speciﬁckých zdravotních výkonů se zrušuje.
Článek III.
Účinnost
Tento cenový předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
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