
Ročník 2019

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 11 Rozeslána dne 1. února 2019 Cena Kč 33,–

O B S A H :

25. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

26. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní
spolupráce při správě daní

27. Sdě lení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny
stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 30. ledna 2019

o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 80 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů,

vyhlašuji doplňovací volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 a stanovím dny jejich konání na pátek
5. dubna 2019 a sobotu 6. dubna 2019.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 29. ledna 2019

o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem
v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Ministerstvo financí stanoví podle § 13d odst. 6
zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci
při správě daní a o změně dalších souvisejících zá-
konů, ve znění zákona č. 105/2016 Sb. a zákona
č. 92/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a stanoví pro účely automatické vý-
měny informací s jiným státem vyňaté účty, u nichž
je nízké riziko, že jejich prostřednictvím bude ohro-
ženo správné zjištění a stanovení daně nebo zabez-
pečení její úhrady.

§ 2

Vyňaté účty

Vyňatým účtem je penzijní připojištění se stát-

ním příspěvkem účastníka podle zákona upravují-
cího penzijní připojištění se státním příspěvkem,
jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní
rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých
účtů pro účely automatické výměny informací s ji-
ným státem v rámci mezinárodní spolupráce při
správě daní, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2019.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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1) Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou
automatickou výměnu informací v oblasti daní.
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SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 24. ledna 2019

o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny
stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 15. listopadu 2018 bylo schváleno Cenové rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se
stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Cenové rozhodnutí bylo publikováno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 11 ze dne 21. prosince
2018 a nabylo účinnosti dne 1. ledna 2019.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2019 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
va 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohos-
tická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 –
vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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