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



424

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona
č. 237/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona
o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění
vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb.,
vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb.,
vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb.
a vyhlášky č. 488/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1c odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „ , nebo část
nezastavěného pozemku, určeného k zastavění vy-
daným územním rozhodnutím, ale kterou nelze za-
stavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zasta-
věnosti“ zrušují.

3. V § 45 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Výnosová cena lesního porostu se určí zjednoduše-
ným způsobem.“.

4. V § 47 odst. 1 se slova „Pro účely daně z na-
bytí nemovitých věcí se cena“ nahrazují slovem
„Cena“ a slova „určí způsobem podle odstavců 3
až 5“ se nahrazují slovy „se pro účely podle jiného
právního předpisu1) určí způsobem podle odstavců 3
až 5 postupem podle odstavce 2“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Například zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/
/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 47 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , nebo jako součin její výměry a ceny z cenové
mapy stavebních pozemků obce“.
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6. V příloze č. 2 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:
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7. V příloze č. 22a tabulka č. 2 včetně nadpisu
zní:
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8. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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9. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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10. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:

Sbírka zákonů č. 424 / 2021Částka 190 Strana 5695



11. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu
zní:
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12. Příloha č. 41 zní:
„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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425

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

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
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

V § 4 vyhlášky č. 205/1999 Sb., kterou se pro-
vádí 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., vyhlášky
č. 186/2008 Sb. a vyhlášky č. 417/2017 Sb., se slova
„území států“ nahrazují slovem „území“, slova „Bý-
valé jugoslávské republiky“ nahrazují slovem „Se-
verní“ a slova „a Vatikánu“ nahrazují slovy „ , Va-
tikánu a Velké Británie“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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