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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 1 Rozeslána dne 9. ledna 2017 Cena Kč 113,–

O B S A H :

1. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

2. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

3. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

4. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

5. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

6. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

7. Sdě lení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravot-
ních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdra-
votního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Křížky (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s vý-
skytem

a) travinných a křovinných ekosystémů skal a dro-
lin, smilkových trávníků, suchých trávníků,
trávníků písčin a mělkých půd, luk a pastvin
a nížinných až horských vřesovišť,

b) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium),
sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum),
sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium)
a svízele sudetského (Galium sudeticum), včetně
jejich populací, a

c) vypreparovaného skalního výchozu tvořeného
celistvým bronzitickým serpentinitem,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Karlovarského kraje, v katastrálním území
Prameny. Hranice národní přírodní památky se sta-
noví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými
stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi
jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam
souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak

jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět změny dokončených
staveb nebo změny staveb před jejich dokonče-
ním nebo umisťovat stavby, reklamní a infor-
mační zařízení,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spo-
jené se zásahem do zemského povrchu,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

e) ukládat věci,

f) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky,

g) zřizovat nová myslivecká nebo přikrmovací za-
řízení nebo slaniska, nebo

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Olšina (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s vý-
skytem

a) lesních a křovinných ekosystémů rašelinných
lesů, lužních lesů a mokřadních vrbin,

b) mokřadních a vodních ekosystémů slatinných
a přechodových rašelinišť, vegetace vysokých
ostřic a makrofytní vegetace vodních toků,

c) travinných ekosystémů luk a pastvin,

d) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin
popelivky sibiřské (Ligularia sibirica), hořce
hořepníku (Gentiana pneumonanthe), ostřice
Davallovy (Carex davalliana), vrby rozmarý-
nolisté (Salix rosmarinifolia) a rojovníku bahen-
ního (Ledum palustre), včetně jejich populací, a

e) biotopů vzácných a ohrožených druhů živoči-
chů modráska očkovaného (Maculinea teleuis),
modráska bahenního (Maculinea nausithous)
a střevlíka Ménétriésova (Carabus menetriesii
pacholei), včetně jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na

území Jihočeského kraje, v katastrálním území Polná
na Šumavě. Hranice národní přírodní památky se
stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s pří-
mými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky
se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrál-
ním území Polná na Šumavě. Hranice ochranného
pásma národní přírodní památky se stanoví uzavře-
ným geometrickým obrazcem s přímými stranami,
jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic
vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v ob-
razci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolo-
vat nebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační
zařízení,
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální
zákon), ve znění pozdějších předpisů.



c) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

d) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky na pozemcích,

e) vysazovat nebo vysévat rostliny s výjimkou ob-
novy lesa anebo vypouštět živočichy,

f) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slanis-
ka,

g) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací
zařízení, nebo

h) povolovat nebo provádět změny vodního re-
žimu pozemků.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka
Velký Roudný (dále jen „národní přírodní pa-
mátka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje
přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, kte-
rým je pleistocénní stratovulkán se čtyřmi lávovými
proudy, s výskytem

a) naleziště olivinického čediče a pyroklastik (če-
dičových a lávových tufů, sopečných pum a so-
pečných aglomerátů),

b) lesních ekosystémů bučin a suťových lesů,

c) travinných a křovinných ekosystémů luk a pas-
tvin a vysokých mezofilních a xerofilních křo-
vin,

d) biotopu slezského ekotypu modřínu opadavého
(Larix decidua), včetně jeho přirozené populace,

e) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny
vstavače mužského (Orchis mascula), včetně její
populace, a

f) biotopu vzácného a ohroženého druhu živoči-
cha vřetenovky (voskové) opavské (Cochlodina
cerata opaviensis), včetně jeho populace,

tvořících předmět ochrany národní přírodní pa-
mátky.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na
území Moravskoslezského kraje, v katastrálním
území Roudno. Hranice národní přírodní památky
se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s pří-
mými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadni-
cemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Se-
znam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak,
jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní památky a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní památce

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby nebo povolo-
vat anebo provádět změny dokončených staveb
nebo změny staveb před jejich dokončením
nebo umisťovat stavby, reklamní a informační
zařízení,

c) povolovat nebo provádět geologické práce spo-
jené se zásahem do zemského povrchu,

d) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu,

e) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení
dřevní hmoty na lesních pozemcích,
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.



f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické
trasy,

g) umisťovat obnovní těžbu v lesních hospodář-
ských plánech nebo v lesních hospodářských
osnovách v porostech na plochách větších než
0,25 ha,

h) hnojit pozemky nebo používat chemické pro-
středky, nebo

i) vysazovat nebo vysévat rostliny, s výjimkou
obnovy lesa, nebo vypouštět živočichy.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Lichnice (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťo-
vých lesů, suchých borů a mokřadních olšin,

b) skalních a travinných ekosystémů skal a drolin
a suchých trávníků a

c) vodních ekosystémů makrofytní vegetace vod-
ních toků,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezer-
vace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Pardubického kraje, v katastrálních územích
Dolní Počátky, Lhůty, Podhradí v Železných ho-
rách, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubra-
vou a Závratec. Hranice národní přírodní rezervace
se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s pří-
mými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřad-
nicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1).
Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců
tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny
v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezer-
vace se rozkládá na území Pardubického kraje, v ka-

tastrálních územích Podhradí v Železných horách,
Rudov a Starý Dvůr. Hranice ochranného pásma ná-
rodní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geo-
metrickými obrazci s přímými stranami, jejichž
vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigo-
nometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic
vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v ob-
razcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní rezervaci

a) povolovat nebo provádět změny druhů po-
zemků nebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět zásahy do koryta vod-
ního toku, nejedná-li se o stavby vyžadující po-
volení podle jiných předpisů,

c) provádět geologické práce spojené se zásahem
do zemského povrchu, nebo

d) upravovat povrch pozemních komunikací s pou-
žitím jiného než místního přírodního materiálu
stejného geologického původu.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.

Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 22 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 23



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 24 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 25



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 26 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 27



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 28 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 29



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 30 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 31



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 32 Částka 1



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.

Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 33



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Strana 34 Částka 1



Sbírka zákonů č. 4 / 2017Částka 1 Strana 35



Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009
Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace
Větrušické rokle (dále jen „národní přírodní rezer-
vace“).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje
území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) přirozených skalních a travinných ekosystémů
skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, su-
chých trávníků, nížinných až horských vřeso-
višť a lesních lemů a

b) přirozených křovinných a lesních ekosystémů
nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofil-
ních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplo-
milných doubrav,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezer-
vace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na
území Středočeského kraje, v katastrálních územích
Větrušice u Klecan a Máslovice. Hranice národní pří-

rodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou
určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě
katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometric-
kého obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je
uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území ná-
rodní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma
je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody lze v národní přírodní rezervaci

a) povolovat nebo provádět změny druhu po-
zemků nebo způsobu jejich využití2), nebo

b) provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadu-
jící vydání územního rozhodnutí nebo staveb-
ního povolení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných
na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minis-
terstev a jiných ústředních orgánů státní správy Čes-
ké republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zá-
kona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona
č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., a podle
§ 90 odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zá-
kona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona
č. 250/2014 Sb., a podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Okresního národního výboru v Brun-
tále č. j. 457/087 o prohlášení přírodního
výtvoru Velký Roudný za chráněný ze dne
26. dubna 1966.

2. Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu
o vyhlášení návrší „Křížky“ za chráněné naleziš-
tě ze dne 22. prosince 1962.

3. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 13 363/68,
o zřízení státní přírodní rezervace „Větrušické
rokle“ ze dne 20. ledna 1969.

4. Výnos Ministerstva kultury č. 65 968/54 - IX
o zřízení státní přírodní rezervace Lichnice ze
dne 26. července 1955.

5. Výnos Ministerstva kultury č. 54 131/54, o zří-
zení státní přírodní rezervace Buky u Vysokého
Chvojna ze dne 14. března 1955.

6. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 14 505/89 -
SOP, o zřízení státních přírodních rezervací
„Borová lada“, „Pramen Vltavy“ a jejich ochran-
ných pásem a o zřízení státních přírodních re-
zervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“,
„Obří zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Te-

třevská slať“, „Velká niva“, „Vltavský luh“
a „Zátoňská hora“ v Chráněné krajinné oblasti
Šumava ze dne 21. prosince 1989.

7. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění
č. 85/1950 Ú.l., o obnovení a rozšíření přírodní
reservace „Trojmezná hora“, ze dne 9. ledna
1950, zveřejněná v částce 11/1950.

8. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18 585/73,
o novém vymezení státní přírodní rezervace Je-
zerní slať ze dne 29. prosince 1973.

9. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 9 431/87-VI/
/2, o zřízení státní přírodní rezervace „Povydří“
ze dne 17. června 1987.

10. Vyhláška Okresního národního výboru v Lou-
nech, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor
„Velký vrch“ u Vršovic k ochraně teplomilných
hub mediteránního typu ze dne 14. září 1989.

11. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 18.078/72
o zřízení státní přírodní rezervace „Karlovské
bučiny“ ze dne 29. prosince 1972.

12. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 7 123/74
o zřízení státní přírodní rezervace „Úhošť“ ze
dne 17. července 1974.

13. Vyhláška Okresního národního výboru v Jihlavě
čj. 1227/82 o vyhlášení chráněného přírodního
výtvoru „Zhejral“ ze dne 8. července 1982.

14. Vyhláška Okresního národních výboru v Pracha-
ticích o chráněných přírodních výtvorech
v okrese Prachatice: Spálený luh, Kotlina Valné,
Splavské rašeliniště, Jezerní luh, Žďárecká slať,
Malá niva, Houska, Borová Lada, Jilmová skála,
Jelení vrch, Pod Šindlovem, Pod Popelní horou,
Opolenec a jejich ochranných pásmech ze dne
20. září 1985.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna
2017.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 20. prosince 2016

o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP 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 ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 18. listopadu 2016 byl schválen Cenový předpis 1/2017/DZP o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními
lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis
nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 9 ze
dne 7. prosince 2016.

Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V části třetí hlavě V § 76 odst. 3 ve větě druhé mají místo slov „je li mu známa“ správně být slova „je-li
mu známa“.
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