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IV. 

 

PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Vyhláška, 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. 

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 

předložení vládě, 

v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 

LRV 

Předpokládaný termín 

nabytí účinnosti 

MV  - … …  

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 

předpisů EU a jejich název v českém znění1 
Termín stanovený pro implementaci 

- - 

 

2. Definice problému 

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 oproti v současné době využívanému modrému zvláštnímu 

výstražnému zařízení. 

                                                           

1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 

odst. 3 Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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3. Cíl návrhu právního předpisu  

Předložený návrh je předkládán z důvodu zlepšení viditelnosti vozidel Hasičského 

záchranného sboru České republiky s právem přednostní jízdy při ztížených světelných 

a klimatických podmínkách a 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, 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.  

Pro úplnost lze konstatovat, 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 o silničním provozu.   

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO, zvažovány byly tyto varianty:  

I – nulová varianta 

Zachování současného stavu  

II – novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra 

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

č. 53/2010 Sb.  

Zlepšení viditelnosti vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky s právem 

přednostní jízdy i vozidel jednotek požární ochrany s právem přednostní jízdy při ztížených 
světelných a klimatických podmínkách. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA: NE 

Jedná se o technickou novelu. 

 

Předseda Legislativní rady vlády vyhověl žádosti ministra vnitra a dopisem č.j. 31637/2018-

OHR ze dne 8. října 2018 vzhledem k absenci nových a rozsáhlých dopadů navrhované právní 

úpravy v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a s bodem 5.7. Obecných zásad 

pro hodnocení dopadů regulace udělil výjimku z povinnosti provést hodnocení dopadů 

regulace. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů:    NE     

- 
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7. Dotčené subjekty 

Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany 

8. Konzultace: NE 

- 

9. Dostupná data: NE  

- 

 

10. Charakteristika specifických dopadů  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE      

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. 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE     

- 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí:   NE    

- 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE   

- 

10.5 Sociální dopady:  NE    

- 

10.6 Dopady na spotřebitele:  NE     

- 

10.7 Dopady na životní prostředí:   NE 

- 
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10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů:   NE     

- 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby:  NE      

- 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik:   NE     

- 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu:   ANO    

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. 

 

11. Kontakty na zpracovatele 

pplk. Mgr. Tomáš Henych 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Tel.: 950 819 789, e-mail: tomas.henych@grh.izscr.cz 
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