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I I I  

N Á V R H  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2017, 

kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích 

podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek: 

 

Čl. I 

V § 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro 

veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí: 

„(3) Veřejný zadavatel v případě zadávacího řízení, jehož předmět zahrnuje dodávky 

vozidel kategorie N1 nebo M1, v zadávací dokumentaci stanoví, že alespoň minimální podíl z 

celkového počtu vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v tomto zadávacím řízení 

tvoří vozidla s alternativním pohonem podle § 3 písm. b). Tento minimální podíl určí 

zadavatel tak, že počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení  vydělí 

čtyřmi a výsledek zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. 

(4) Pokud se v zadávacím řízení podle odstavce 3 zadává rámcová dohoda nebo zavádí 

dynamický nákupní systém, stanoví veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci, že povinný 

podíl vozidel s alternativním pohonem podle odstavce 3 se vztahuje na jednotlivé veřejné 

zakázky, které budou zadávány na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním 

systému. 

(5) Ustanovení odstavců 3 nebo 4 se nepoužijí pro  

a) terénní vozidla4), 

b) vozidla zvláštního určení podle vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o 

technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích4),   

c) vozidla s právem přednosti jízdy podle zákona o silničním provozu5) nebo podle 

nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním 

zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy6) a 

d) vozidla zpravodajských služeb České republiky7).“. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Zadávací řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí 

podle dosavadních právních předpisů.  

2. V případě dynamického nákupního systému, který byl zaveden přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto nařízení, nebo zadávacího řízení, kterým se zavádí dynamický nákupní 

systém a které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, veřejný zadavatel 

do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení upraví zadávací dokumentaci 
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dynamického nákupního systému v souladu s § 2 odst. 3 až 5 nařízení vlády č. 173/2016 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

Čl. III 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

Ministryně pro místní rozvoj: 
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