
Ročník 2008

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 58 Rozeslána dne 28. května 2008 Cena Kč 16,–

O B S A H :

186. Vyhláška, 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 odpo-
vědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

187. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

188. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2008,

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 § 6 odst. 5, § 13
odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 137/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška 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 vyhlášky č. 429/2002 Sb.
a vyhlášky č. 309/2004 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 1

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných
pojistitelem České kanceláři pojistitelů

Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto
údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojiš-
tění odpovědnosti:

a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její
platnosti,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo ob-
chodní firmu nebo název provozovatele vozidla
podle technického průkazu vozidla a jméno, po-
případě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozi-
dla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlast-
níka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení
a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo
název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které
nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zá-
kona upravujícího podmínky provozu vozidel na
pozemních komunikacích, pouze jméno, popří-
padě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla
anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka
vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a by-
dliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název
a sídlo pojistníka,

c) obchodní firmu a sídlo pojistitele,

d) dobu trvání pojištění a dobu přerušení pojištění,
bylo-li sjednáno,

e) druh vozidla, jeho tovární značku a jeho typ,
f) identifikační číslo vozidla; nebylo-li přiděleno, čís-

lo karoserie nebo podvozku vozidla,
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací

značku vozidla,
h) číslo technického průkazu vozidla,
i) číslo pojistné smlouvy.“.

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V nadpisu § 3 se slova „za škodu způsobenou
provozem vozidla“ a slovo „zaniklého“ zrušují.

4. V § 3 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Potvrzení o době trvání pojištění odpověd-

nosti a škodném průběhu pojištění vydané v době
trvání pojištění odpovědnosti obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo
nebo datum narození a bydliště fyzické osoby
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické
osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo pro-
vozovatel vozidla osobou totožnou s osobou po-
jistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto oso-
bách, a to podle technického průkazu vozidla,

b) obchodní firmu a sídlo pojistitele,
c) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací

značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo
nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karose-
rie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojiš-
tění odpovědnosti,

d) číslo pojistné smlouvy, dobu trvání pojištění od-
povědnosti platného ke dni doručení žádosti podle
§ 13 odst. 1 písm. b) zákona o pojištění odpověd-
nosti z provozu vozidla, a celkovou dobu trvání
pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojiště-
ní odpovědnosti dokládané při vzniku platného
pojištění odpovědnosti,

e) údaje o pojistných událostech vzniklých v době
trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné
smlouvy uvedené v písmenu d), zejména jejich po-
čet s uvedením dne vzniku škodné události,
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f) údaje o pojistných událostech z předchozích po-
jištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších po-
tvrzeních o době trvání pojištění v členění podle
dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti
s uvedením obchodní firmy příslušného pojistitele,
zejména jejich počet s uvedením dne vzniku
škodné události,

g) datum a důvod zániku předcházejícího pojištění
odpovědnosti,

h) podpis, datum vydání potvrzení a otisk razítka
pojistitele.“.

Dosavadní text § 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 3 odst. 2 se slova „za škodu způsobenou
provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“)
a škodném průběhu zaniklého pojištění“ nahrazují
slovy „a škodném průběhu pojištění vydané po zániku
pojištění odpovědnosti“.

6. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „místo trvalého
nebo dlouhodobého pobytu“ nahrazují slovem
„bydliště“ a slovo „ , držitel“ se zrušuje.

7. V § 3 odst. 2 písm. b) se slovo „jméno“ nahra-
zuje slovem „firmu“.

8. V § 3 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací
značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo
nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karose-
rie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojiš-
tění odpovědnosti,“.

9. V § 3 odst. 2 písm. h) se slovo „razítko“ na-
hrazuje slovy „otisk razítka“.

10. V § 4 se slova „Bulharska,“ a „Rumunska,“
zrušují a slova „Srbska a Černé Hory“ se nahrazují
slovy „Srbska, Černé Hory“.

11. Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2008.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 67b
odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění zákona č. 285/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické doku-
mentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. a vyhlášky
č. 64/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 se slova „a) až g)“ nahrazují slovy
„a) až d), f) a g)“.

2. § 6a zní:

„§ 6a

Na zdravotnickou dokumentaci vedenou před
dnem 1. dubna 2007 se vztahuje skartační řád a skartační
plán stanovený v přílohách č. 2 a 3. Pokud u této zdra-
votnické dokumentace uplynula skartační lhůta určená
podle § 6 před dnem 1. dubna 2007 a skartační řízení
nebylo provedeno nebo zahájeno, lze toto řízení zahájit
dnem 1. července 2008.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 9. května 2008

o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byla u něj uložena v období od 1. 4. 2008 do 30. 4. 2008:

Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená dne 25. 3. 2008 mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR,
Česko-moravským odborovým sdružením
a
Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

Ministr:

RNDr. Nečas v. r.
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