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417

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 5
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 293/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů (zákon o pojištění od-
povědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky
č. 429/2002 Sb., vyhlášky č. 309/2004 Sb. a vyhlášky
č. 186/2008 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládají nové § 2 a 2a, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 2

Výše denní sazby příspěvku

(1) Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy
tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o po-
jištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví
pro

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru
do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru
nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru
nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru
nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců
motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců
motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve
výši 35 Kč,

g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců
motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve
výši 47 Kč,

h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců
motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve
výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců
motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,
k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,
l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do

5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,
m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad

5 000 kg ve výši 290 Kč,
n) trolejbus ve výši 56 Kč,
o) nákladní automobil jiný než podle písmene r)

s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg
včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r)
s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg
do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r)
s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg
ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v re-
gistru silničních vozidel zapsán jako tahač ná-
věsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,
t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmot-

ností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,
u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmot-

ností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši
7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmot-
ností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši
20 Kč.
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(2) Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním
pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,

b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s vý-
konem do 40 kW včetně,

c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s vý-
konem nad 40 kW do 55 kW včetně,

d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s vý-
konem nad 55 kW do 80 kW včetně,

e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s vý-
konem nad 80 kW do 135 kW včetně,

f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s vý-
konem nad 135 kW.

§ 2a

Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva
na příspěvek

Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spoje-
ných s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek
podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla činí 300 Kč.“.

2. V § 4 se slovo „Chorvatska,“ zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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418

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy
a o předávání údajů pro dispečerské řízení

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v ener-
getických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009
Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení
plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispe-
čerské řízení, se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova „tak, aby umožnil bez-
pečné a spolehlivé řízení soustavy“ zrušují.

2. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které
zní:

„a) předpověď provozu na daný plynárenský den
zpřesňovanou v jeho průběhu a na následující
plynárenský den včetně hodinové předpovědi
spotřeby plynu pro celé území České repu-
bliky,“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písme-
na b) až e).

3. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „zpraco-
vaný na základě“ vkládají slova „hodinových před-
povědí spotřeby plynu na daný plynárenský den
zpřesňovaných v jeho průběhu a hodinových před-
povědí spotřeby plynu pro následující plynárenský
den přejímaných od provozovatelů distribučních
soustav,“.

4. V § 6 odst. 2 se za slovo „termínech“ vkládají
slova „v souladu s § 18“.

5. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a hodinové předpovědi spotřeby
plynu na daný plynárenský den“.

6. V § 8 odst. 1 se slovo „měsíčně“ nahrazuje
slovem „denně“.

7. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) řízení provozu distribuční soustavy podle prů-
běžně sledovaných provozních parametrů a ho-
dinové předpovědi spotřeby plynu v distribuční
soustavě na daný plynárenský den, zpřesňované
v jeho průběhu ve spolupráci s dispečinky pro-
pojených distribučních soustav,“.

8. V § 18 odstavec 4 zní:

„(4) Provozovatelé distribučních soustav pře-
dávají denně do 22.00 hodin provozovateli přepravní
soustavy hodinové předpovědi spotřeby plynu na
následující plynárenský den v členění podle jednot-
livých distribučních zón.“.

9. V § 18 se za odstavec 4 vkládají nové od-
stavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Provozovatelé distribučních soustav pře-
dávají v průběhu plynárenského dne provozovateli
přepravní soustavy hodinové předpovědi spotřeby
plynu na daný plynárenský den v členění podle jed-
notlivých distribučních zón.

(6) Provozovatelé distribučních soustav pře-
dávají údaje uvedené v odstavci 5 v 8.00 hodin,
ve 14.00 hodin a ve 22.00 hodin a s každou význam-
nou změnou hodinové předpovědi spotřeby plynu
v distribuční soustavě.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 18 odstavec 7 zní:

„(7) Údaje podle odstavce 1 písm. a) a odstav-
ců 4 a 5 se předávají elektronicky.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2019.

Ministr:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců
orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 51
odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle
§ 68 k provedení § 61 odst. 5 zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, a podle § 32 zákona č. 99/2004
Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybář-
ské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o služebních stejnokrojích
zaměstnanců orgánů státní správy lesů

a o jejich označení

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996
Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů
státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vy-
hlášky Ministerstva zemědělství č. 52/1999 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se věta první zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se slovo „Stejnokroj“ nahrazuje
slovy „Služební stejnokroj (dále jen „stejnokroj“)“.

3. V § 1 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako od-
stavce 2 až 5.

5. V § 4 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje čís-
lem „1“ a slova „(přípustné stejnokrojové součásti)“
se zrušují.

6. V § 4 odst. 2 se ve větě druhé zrušuje slovo
„hnědé“.

7. V § 4 odst. 3 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.
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8. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.
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ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky k provedení zákona o myslivosti

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002
Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky
č. 350/2003 Sb. a vyhlášky č. 362/2013 Sb., se mění
takto:

1. V § 33 odstavec 1 včetně poznámky pod ča-
rou č. 14 zní:

„(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykoná-
vajících státní správu myslivosti (dále jen „stejno-
kroj“) je totožný se stejnokrojem zaměstnanců
orgánů státní správy lesů14), včetně vymezení jeho
povinných oděvních součástí a přípustných oděvních
součástí, které mohou být s povinnými oděvními
součástmi kombinovány.

14) § 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva země-
dělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměst-
nanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako od-
stavce 2 až 4.

3. V § 33 odst. 3 se slova „je uvedeno v přílo-
ze č. 19 této vyhlášky (přípustné stejnokrojové sou-
části)“ nahrazují slovy „přípustnými stejnokrojo-
vými součástmi“.

4. Příloha č. 19 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky k provedení zákona o rybářství

Čl. III

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolov-
ných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon
o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vy-
hlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb., vy-

hlášky č. 123/2016 Sb. a vyhlášky č. 336/2017 Sb., se
mění takto:

1. V § 24 odstavec 1 včetně poznámky pod ča-
rou č. 12 zní:

„(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykoná-
vajících státní správu rybářství (dále jen „stejno-
kroj“) je totožný se stejnokrojem zaměstnanců
orgánů státní správy lesů12), včetně vymezení jeho
povinných oděvních součástí a přípustných oděvních
součástí, které mohou být s povinnými oděvními
součástmi kombinovány.

12) § 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva země-
dělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměst-
nanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

3. V § 24 odst. 3 se slova „je uvedeno v přílo-
ze č. 12“ nahrazují slovy „přípustnými stejnokrojo-
vými součástmi“.

4. Část přílohy č. 12 „Oděvní součásti služeb-
ního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy
rybářství“ se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

Čl. IV

Služební stejnokroje podle právní úpravy ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vy-
hlášky mohou být používány nejpozději do 2 let ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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