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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

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

a vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 
 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového 

řízení dopisem ministra vnitra dne 14. února 2019, s termínem dodání stanovisek do 7. března 

2019. K materiálu byly uplatněny pouze doporučující připomínky. Vyhodnocení tohoto 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

v § 41 upravuje, že vozidla používána Hasičským 

záchranným sborem České republiky nebo 

jednotkami požární ochrany mohou být vybavena 

zvláštním výstražným světelným zařízením modré 

nebo modré a červené barvy.  

Návrh vyhlášky však stanovuje, že vozidla 

používána Hasičským záchranným sborem České 

republiky nebo jednotkami požární ochrany mohou 

být vybavena zvláštním zvukovým a výstražným 

světelným zařízením bez jakéhokoliv bližšího určení 

barvy.  

Doporučujeme proto, aby byla terminologie 

navrhované vyhlášky sjednocena se zákonem o 

silničním provozu a bylo v ní uvedeno, že vozidla 

používána Hasičským záchranným sborem České 

republiky nebo jednotkami požární ochrany mohou 

být vybavena (kromě zvláštního výstražného 

zvukového zařízení) zvláštním výstražným 

světelným zařízením modré nebo modré a červené 

barvy. 

K uvedenému sjednocení je nutné přistoupit 

i s ohledem na skutečnost, že zákon o silničním 

provozu zná též zvláštní výstražné světlo oranžové 

barvy, které však uvedený návrh vyhláška zjevně 

zahrnovat nemá (viz předložené odůvodnění 

k návrhu vyhlášky a přehled dopadů návrhu právního 

předpisu, kde je zmiňována pouze modrá a modrá 

a červená barva). 

Doporučujeme zapracovat uvedenou připomínku 

do návrhu vyhlášky.  

Neakceptováno. 

Upřesnění týkající se barevného 

spektra světelného výstražného 

zařízení je s ohledem na upravované 

podzákonné normy nadbytečné. 

V důvodové zprávě je nad to uvedeno, 

že předložený návrh je 

předkládán  v souladu s § 41 zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, a reflektuje 

změnu právní úpravy ve vyhlášce 

č. 341/2014 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. Obecně tak platí 

princip lex superior derogat inferiori.  

 

Navrhovaná dikce je tedy podle 

našeho názoru dostatečná a splňuje 

sledovaný záměr. Vyhláška, jako 

prováděcí předpis, smí být vydávána 

jen na základě výslovného zmocnění 

zákonem a smí obsahovat jen takové 

právní normy, které odpovídají 

zákonnému zmocnění. Z celkového 

posouzení právní úpravy, které se 

dotýká zvláštního světelného značení, 

je pak s ohledem na dikci zákona 

o silničním provozu zřejmé, jaké 

výstražné značení se dotýká 

novelizovaných vyhlášek Ministerstva 

vnitra. 
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Ministerstvo zahraničních věcí 

K uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních 

věcí věcné připomínky, pouze doporučuje nadpis návrhu vyhlášky uvést 

ve správné podobě, tj. z textu „ a vyhláška Ministerstva vnitra 

č. 35/2007 Sb.“ vypustit slova „Ministerstva vnitra“. 

Akceptováno. 

 

 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

 Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 

v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Cílem návrhu vyhlášky je, aby mohla požární vozidla využívat 

červenomodrou kombinaci světelných zdrojů, místo pouze modré barvy. 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmětná problematika není právem EU regulována. 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženému materiálu neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti 

s právem EU žádné připomínky. 

Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

Vzato na vědomí.  

 

 

 

V Praze dne 12. března 2019 

Vypracoval: V. Jirouš, 974 832 516, vlastimil.jirous@mvcr.cz                        Podpis: 
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