
VIII. 
Návrh změn vyhlášky 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., vyhlášky č. 309/2004 Sb. a vyhlášky č. 186/2008 Sb. 
 
 
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., vyhlášky  
č. 309/2004 Sb. a vyhlášky č. 186/2008 Sb., se mění takto: 

 
Čl. I 

 
1. V uvozovací větě se slova „§ 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a  § 14 odst. 3“ 

nahrazují číslem „§ 26b“ a na konci textu se doplňují slova „, ve znění pozdějších předpisů, k 
provedení § 3 odst. 8, § 6 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 a 3 zákona o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla:“. 

 
2. § 1 a 2 včetně nadpisů znějí: 

„§ 1 
 

Náležitosti známky osvědčující dobu, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno,  
a její vzor 

 
 (1) Známka osvědčující dobu, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno (dále 
jen „známka“) obsahuje  
 
a) číslo pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti, ke které byla známka vydána, 
 
b) obchodní firmu a sídlo pojistitele, 
 
c) dobu platnosti známky, 
 
d) druh, tovární značku vozidla a jeho typ a 
 
e) datum vystavení známky, podpis osoby oprávněné jednat jménem pojistitele. 
  

(2) Údaje na známce musejí být vyplněny čitelně; v případě ručního vyplnění se zápis 
provádí perem nebo kuličkovým perem. 

 
(3) Vzor známky a její rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1. 

  
  

§ 2  
 

Seznam cizích států  
 

 Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států 
tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody 
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způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny a 
Hercegoviny, Makedonské republiky, Chorvatska, Monaka, San Marina, Srbska, Černé Hory, 
Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.“. 

3. § 4 včetně nadpisu zní: 
„§ 4 

 
Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři 

pojistitelů  
 

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

  
a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,  
  
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele 

vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště 
vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka 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 zákona 
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, 
popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a 
sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště 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, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,  
  
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,  
  
h) číslo technického průkazu vozidla a  
  
i) číslo pojistné smlouvy.“.  

 
4. Za § 4 se vkládá § 4a, který včetně nadpisu zní: 

 
„§ 4a 

 
Údaje o vozidlech a o jejich vlastnících nebo provozovatelích předávaných  

z registru silničních vozidel 
 

Při plnění povinností podle § 15 odst. 3 Ministerstvo dopravy předává Kanceláři z registru 
silničních vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojištění odpovědnosti Kancelář 
informovala podle § 15 odst. 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje  
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a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště v případě fyzické osoby, 
nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě právnické osoby jako registrovaného 
vlastníka tohoto vozidla a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,  
  
b) státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
c) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
d) druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
e) výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, značku (obchodní 
název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,  
  
f) identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla (VIN), není-
li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,  
  
h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost a provozní 
hmotnost silničního motorového vozidla,  
  
i) datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a  
  
j) datum vyřazení vozidla z provozu nebo datum zániku vozidla podle zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.“. 
 
5. Příloha k vyhlášce zní: 

Příloha k vyhlášce č. 205/1999 Sb. 
 

Vzor známky a její rozměry 

Známka o pojištění odpovědnosti 

Číslo pojistné smlouvy      

Obchodní firma a sídlo 
pojistitele 

   

Doba platnosti        

Druh vozidla        

Tovární značka vozidla      

Typ vozidla        

Podpis                                             
Datum 

 

Šířka známky = 100 mm       

Výška známky = 70 mm       

 
 



Čl. II 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.  
 

* * * 
Vyznačení navrhovaných změn 

 
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a  § 14 odst. 3 § 26b 

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 pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 8, § 6 odst. 5, § 13 odst. 1 písm. b) a § 15 
odst. 1 a 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:  
 

§ 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 pojištění odpovědnosti:  
  
a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,  
  
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele 
vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště 
vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka 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 zákona 
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, 
popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a 
sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště 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, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,  
  
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,  
  
h) číslo technického průkazu vozidla,  
  
i) číslo pojistné smlouvy.  
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§ 1 
 

Náležitosti známky osvědčující dobu, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno,  
a její vzor 

 
 (1) Známka osvědčující dobu, na kterou bylo pojištění odpovědnosti sjednáno 
(dále jen „známka“) obsahuje  
 
a) číslo pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti, ke které byla známka vydána, 
 
b) obchodní firmu a sídlo pojistitele, 
 
c) dobu platnosti známky, 
 
d) druh, tovární značku vozidla a jeho typ a 
 
e) datum vystavení známky, podpis osoby oprávněné jednat jménem pojistitele. 
  

(2) Údaje na známce musejí být vyplněny čitelně; v případě ručního vyplnění se zápis 
provádí perem nebo kuličkovým perem. 

 
(3) Vzor známky a její rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1. 

  
  

§ 2  
 

Seznam cizích států  
 
 Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších 
států tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na 
škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny 
a Hercegoviny, Makedonské republiky, Chorvatska, Monaka, San Marina, Srbska, 
Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.  
 

  
 

§ 4  
 

Seznam cizích států  
 
 Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států 
tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody 
způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny a 
Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Chorvatska, Monaka, San Marina, 
Srbska, Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.  
  

Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři 
pojistitelů  

 
 Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto údaje o vzniku, době přerušení, 



změně a zániku pojištění odpovědnosti:  
  
a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,  
  
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele 

vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a 
bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka 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 zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla 
anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě 
jména, příjmení a bydliště 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, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,  
  
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,  
  
h) číslo technického průkazu vozidla a  
  
i) číslo pojistné smlouvy.  

 
§ 4a 

Údaje o vozidlech a o jejich vlastnících nebo provozovatelích předávaných  
z registru silničních vozidel 

 
Při plnění povinností podle § 15 odst. 3 Ministerstvo dopravy předává Kanceláři z 

registru silničních vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojištění odpovědnosti 
Kancelář informovala podle § 15 odst. 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje  
  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště v případě fyzické osoby, 
nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě právnické osoby jako registrovaného 
vlastníka tohoto vozidla a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,  
  
b) státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
c) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
d) druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
e) výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, značku (obchodní 
název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,  
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f) identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla (VIN), není-
li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,  
  
g) typ, výkon a zdvihový objem motoru,  
  
h) největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost a provozní 
hmotnost silničního motorového vozidla,  
  
i) datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla 
a  
  
j) datum vyřazení vozidla z provozu nebo datum zániku vozidla podle zákona o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
 

 
 

Příloha vyhlášce č. 205/1999 Sb. 
 

Vzor známky a její rozměry 

Známka o pojištění odpovědnosti 

Číslo pojistné smlouvy      

Obchodní firma a sídlo 
pojistitele 

   

Doba platnosti        

Druh vozidla        

Tovární značka vozidla      

Typ vozidla        

Podpis                                             
Datum 

 

Šířka známky = 100 mm       

Výška známky = 70 mm       

 
  

 
 
  
1) § 5 odst. 1 písm. m) zákona č. 12/1997 Sb. , o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 
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