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III. 

Odůvodnění 

 

Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 

vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

 

Obecná část 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění principů 

Předložený návrh reaguje na bezpečnostní projekt s názvem „Barevná úprava zásahového 

požárního automobilu“. Projekt realizovalo generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky s cílem prozkoumat možnosti, jak zvýšit bezpečnost jednotek 

požární ochrany a ostatních účastníků silničního provozu zejména při jízdě a v průběhu 

zásahu.  

Jedním z významných výsledků realizovaného projektu byl poznatek, že viditelnost 

světelné části zvláštního výstražného zařízení je v celé řadě dopravních situací pro 

bezpečnou přednostní jízdu zásadní. Současně bylo potvrzeno, že modrý světelný zdroj 

doplněný o červený významně zlepšuje viditelnost vozidla s právem přednostní jízdy 

za určitých světelných a klimatických podmínek. Na základě poznatků získaných 

v rámci uvedeného projektu lze konstatovat, že zavedení červenomodré barevné 

kombinace světelné části zvláštního výstražného zařízení se výrazně zlepší její 

viditelnost. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákony, k jejichž provedení byly schváleny 

novelizované vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., včetně zákonného zmocnění k jejich 

vydání. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
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d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Problematika výstražného světelného značení není právem Evropské unie upravena. 

  

e) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Předložený návrh je předkládán v návaznosti na změnu právní úpravy výstražného 

světelného značení ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, novelizované v souvislosti se zákonem, kterým se mění zákon 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

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. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Dále uvádíme, že vozidla používaná Hasičským záchranným sborem České republiky 

a vozidla používaná jednotkami požární ochrany mohou být vybavena jak zvláštním 

výstražným světlem modré barvy, tak zvláštním výstražným světlem modré a červené 

barvy – k tomu srov. § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů.   

 

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

Navrhovaná právní úprava není předmětem regulace formou mezinárodních smluv. 

Navrhované řešení je slučitelné s mezinárodními smlouvami o lidských právech 

a základních svobodách, zvláště pak s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod a jejími protokoly.  

 

g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Lze důvodně předpokládat, že navrhovaná právní úprava nebude mít zásadní finanční 

dopad na veřejný rozpočet. V návaznosti na předložený návrh vyhlášky není plánována 

plošná změna výstražného světelného značení vozidel Hasičského záchranného 

sboru České republiky. Jedná se toliko o změnu výstražného světelného značení 

u nových vozidel. Předpokládáme, že převážná většina stávajících vozidel bude i nadále 

označena výstražným světelným značením modré barvy.  
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h) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Současný stav právní úpravy předmětných vyhlášek ani jeho změna podle návrhu nemá 

vztah k otázce zákazu diskriminace. 

 

i) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhované řešení nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

j) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhované řešení nemá dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

 

k) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhované řešení nemá dopad na obranu státu.  

Lze však hovořit o přímém pozitivním dopadu ve vztahu k bezpečnosti, a to z důvodu 

možnosti využití výstražného světelného značení červenomodré barvy, což významně 

zlepšuje viditelnost vozidla s právem přednostní jízdy. 
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Zvláštní část 

 

Odůvodnění článků I a II 

Díky úpravě bude moci být využito červenomodré výstražné světelné zařízení, což se 

pozitivně odrazí na bezpečnosti vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky 

s právem přednostní jízdy i dalších účastníků silničního provozu. 

 

 

Odůvodnění článku III 

Účinnost vyhlášky Ministerstva vnitra se navrhuje stanovit patnáctým dnem po jejím 

vyhlášení. 
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