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ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

a) vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na území České republiky dochází z hlediska kvality ovzduší především k překračování 

imisních limitů pro suspendované částice frakce PM2,5, PM10, NO2, a VOC. Na povrchu 

suspendovaných částic jsou vázány polycyklické aromatické uhlovodíky, zejména 

benzo(a)pyren, které mají významné mutagenní, teratogenní a karcinogenní účinky. Tyto 

látky vznikají významnou měrou v dieselových a benzinových motorech. Vozidla 

s alternativním pohonem produkují výrazně nižší množství těchto znečisťujících látek. 

Evropská komise zahájila s Českou republikou tzv. infringementové řízení za překračování 

imisních limitů pro suspendované částice PM10 a NO2.  

Závazek státní správy na obměnu vozového parku za vozidla s alternativním pohonem je 

v současné době zakotven v Národním programu snižování emisí České republiky 

schváleném usnesením vlády č. 978 z 2. prosince 2015.  

Dle uvedeného opatření by státní správa v rámci pravidelné obměny svého vozového parku 

měla nakupovat i vozidla kategorie M1 a N1 s alternativním pohonem a usilovat o dosažení 

25% podílu vozidel s tímto pohonem na celkovém vozovém parku státní správy do konce 

roku 2020 a 50% podílu do konce roku 2030. Opatření má být realizováno každým ústředním 

orgánem státní správy a jeho podřízenými organizacemi a podniky s majetkovou účastí státu. 

Opatření se nevztahuje na terénní a speciální vozidla, pokud jsou nezbytná pro výkon 

činnosti. 

Právně závazná povinnost nákupu určitého podílu vozidel s alternativním pohonem v rámci 

veřejných zakázek na pořízení vozidel není v současné době legislativně upravena.  

Cílem nařízení vlády, které mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných 

zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (dále také jen 

„NV č. 173/2016 Sb.“) je stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem na 

celkovém počtu vozidel pořizovaných veřejným zadavatelem v rámci každé veřejné zakázky 

na pořízení vozidel. Tento požadavek vyplývá z bodu II. 2 usnesení vlády č. 407 ze dne 11. 

května 2016 o nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné 

zakázky na pořízení silničních vozidel.  

Za vozidla s alternativním pohonem budou považována vozidla splňující podmínku 

obsaženou v § 3 písm. b) NV č. 173/2016 Sb. Jedná se o vozidla na zkapalněný ropný plyn, 

zemní plyn (stlačený i zkapalněný), hybridní vozidla (klasická hybridní vozidla a plug-in 

hybridní vozidla), elektrická vozidla, vozidla na směsné motorové palivo E85 či čisté 

biopalivo a vozidla na vodík.  

Výše povinného minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem bude vyjádřena 

určením způsobu, jakým se tento minimální podíl vypočítá: počet vozidel kategorie N1 a M1 

pořizovaných v zadávacím řízení se vydělí čtyřmi a výsledek se zaokrouhlí na celá čísla 

směrem dolů. Tedy například v případě, že veřejný zadavatel vyhlásí zadávací řízení na 

pořízení 10 vozidel, bude veřejný zadavatel povinen pořídit z tohoto počtu vozidel minimálně 
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2 vozidla s alternativním pohonem. V případě pořízení 4 vozidel by byl povinen pořídit jedno 

vozidlo s alternativním pohonem a v případě pořízení nižšího počtu vozidel (0 až 3 vozidla) 

by nemusel pořizovat žádné vozidlo s alternativním pohonem. Tímto principem bude mít 

zavedená povinnost daleko menší dopad na malé zadavatele typu malých měst a obcí.  

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitolách 1. a 2. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Nařízení vlády, které mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., je v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a je vydáváno v souladu se 

zmocněním uvedeným v § 37 odst. 7 písm. a) tohoto zákona. 

 

c) zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie  

Předpokládá se, že přijetí závazku pořizování určitého podílu vozidel s alternativním 

pohonem napomůže ČR v odvrácení sankcí za neplnění imisních limitů vyplývajících ze 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu. Evropská komise v  roce 2016 dále vyzvala všechny členské státy, aby 

zaváděly opatření ke snížení emisí NOx zejména ve městech.  

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie ani obecné právní zásady 

práva Evropské unie se vyjma výše uvedeného na vztahy, které mají být předmětem právní 

úpravy, nevztahují.  

 

d) zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Relevantní existující právní úpravou dotýkající se dané problematiky je nařízení vlády č. 

173/2016 Sb. To ukládá zadavateli při stanovení zadávacích podmínek na veřejnou zakázku, 

jejímž předmětem je pořízení silničních vozidel kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3, 

povinnost zohlednit energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich 

životnosti. Za tímto účelem musí zadavatel v zadávací dokumentaci stanovit odkaz na 

minimální emisní limit EURO, který musí vozidlo splňovat a u vozidel kategorie M1 a N1 i 

maximální spotřebu pohonných hmot. U vozidel kategorie M1 a N1 může zadavatel namísto 

splnění výše uvedených povinností zvolit pro hodnocení veřejné zakázky metodu pro 

stanovení nákladů životního cyklu uvedenou v tomto nařízení vlády. I když aplikace druhé 

z výše uvedených možností v rámci zadávacího řízení by mohla do určité míry přispět k tomu, 

aby veřejní zadavatelé (tj. především orgány státní správy a samosprávy) pokročili v nákupu 

vozidel na alternativní paliva do svého vozového parku, nemůže však v žádném případě 

zaručit, že bude naplněn výše uvedený cíl Národního programu snižování emisí.   

Během meziresortního připomínkového řízení k návrhu NV č. 173/2016 Sb. proto 

Ministerstvo životního prostředí s podporou Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a 

obchodu uplatnilo připomínku, která směřovala k tomu, aby v rámci tohoto nařízení vlády 

byla stanovena povinnost pro veřejné zadavatele, aby alespoň 25 % vozidel z každé veřejné 

zakázky na pořízení silničních vozidel kategorie N1 a M1 bylo tvořeno vozidly 

s alternativním pohonem. I když tomuto požadavku nebylo vyhověno, bylo usnesením vlády, 
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kterým bylo přijato NV č. 173/2016 Sb., uloženo se k této problematice vrátit, a to v podobě 

novely uvedeného nařízení vlády spočívající ve vymezení závazných podmínek účasti 

v zadávacím řízení, stanovující minimální podíl vozidel s alternativním pohonem na 

celkovém počtu pořizovaných vozidel.  

Pořizováním vozidel s alternativním pohonem bude stát deklarovat svůj zájem na snižování 

negativních vlivů dopravy na životní prostředí a půjde příkladem dalším subjektům. Lze 

předpokládat, že navrhované opatření napomůže tzv. „rozhýbat“ trh s těmito vozidly. 

Při zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli by neměla být zohledňována pouze 

pořizovací cena, ale také budoucí náklady na provoz, zejména na spotřebované pohonné 

hmoty či elektřinu, které jsou v případě vozidel s alternativním pohonem výrazně nižší 

v porovnání s klasickými vozidly. Při nákupu vozidel je tak nutné hodnotit celkové náklady 

vyplývající z vlastnictví vozidla, tzv. Total Cost of Ownership – TCO. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitolách 1. a 2. Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace. 

 

e) předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty (rozpočty veřejných zadavatelů) bude do 

značné míry závislý na druhu pořizovaného alternativního pohonu (vozidlo na LPG, CNG, 

hybridní vozidlo, plug-in hybridní vozidlo, elektrické vozidlo). Dopad bude dále závislý i na 

konkrétní tovární značce a zvoleném modelu vozidla. Z tohoto důvodu nelze přesně vyčíslit 

náklady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3. 

Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace.  

Vzhledem k tomu, že navržené opatření napomůže k vyššímu využívání vozidel 

s alternativním pohonem, lze očekávat pozitivní přínos na podnikatelské prostředí.  

Vzhledem k tomu, že vozidla s alternativním pohonem produkují v porovnání s klasickými 

benzínovými a naftovými vozidly nižší množství emisí znečisťujících látek, jak regulovaných 

(zejména pevných částic), tak v současné době neregulovaných [zejména benzo(a)pyren], lze 

očekávat pozitivní dopad na kvalitu ovzduší (potažmo lidské zdraví), zejména ve velkých 

městech s hustou automobilovou dopravou. Vozidla s alternativním pohonem dále produkují 

nižší množství emisí skleníkových plynů, tudíž lze očekávat i přínos k ochraně klimatu. 

Návrh nebude mít sociální dopady ani dopady na rodiny a dopady na specifické skupiny 

obyvatel ani na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

f) zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu 

se zákazem diskriminace. 

Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle „Metodiky hodnocení dopadů na rovnost 

žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“.  
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Navrhovaná právní úprava se týká výhradně problematiky požadavků na veřejnými zadavateli 

pořizovaná silniční vozidla kategorie N1 a M1. Předkladatel proto v souladu s bodem 3.3 

Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na 

rovnost žen a mužů. 

 

g) zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů.  

 

h) zhodnocení korupčních rizik 

Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact 

Assessment.  

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je prováděcím 

předpisem ZZVZ. Návrh sám nestanoví pravomoci státních orgánů ani neupravuje jejich 

vztahy mezi sebou nebo s jinými subjekty, pouze specifikuje podrobnosti zákonné úpravy 

stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních 

vozidel. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění cíle úpravy. Množina 

upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá stávající právní 

úpravě. Kompetentní orgán veřejné správy, tj. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále 

jen „ÚOHS“) bude schopen efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování nové regulace 

stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné. ÚOHS má z dosavadní praxe zavedený 

dostatečně kvalitní mechanismus vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení konkrétní 

odpovědné osoby. V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti rozhodnutí, 

platí úprava ZZVZ. 

Návrh nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky na 

transparenci a otevřenost dat. Informace o veškerých činnostech ÚOHS v této oblasti je 

součástí každoročně předkládané a zveřejňované výroční zprávy. 

Na základě výše uvedeného předkladatel dospěl k závěru, že navrhovaná právní úprava 

nezakládá možnost vzniku korupčních příležitostí. 

 

i) zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

Z povinnosti pořizování povinného podílu vozidel kategorie N1 a M1 s alternativním 

pohonem veřejným zadavatelem budou vyjmuta vozidla zvláštního určení podle vyhlášky o 

schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, vozidla s právem přednosti jízdy podle zákona o silničním provozu 

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

zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré 

barvy a vozidla zpravodajských služeb České republiky. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

Veřejnému zadavateli je stanovena povinnost pořídit určitý minimální podíl vozidel 

s alternativním pohonem z celkového počtu vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných 

v  zadávacím řízení, jehož předmět zahrnuje dodávky vozidel kategorie N1 nebo M1. Tento 

povinný minimální podíl vozidel s alternativním pohonem vypočítá veřejný zadavatel 

následovně: počet vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v zadávacím řízení vydělí čtyřmi 

a výsledek zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů.   

Pořízením je v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 ZZVZ potřeba rozumět nejenom koupi 

vozidla, ale i jeho nájem. Uvedenou povinnost bude tedy veřejný zadavatel plnit nejenom u 

veřejných zakázek na nákup vozidel, ale i u veřejných zakázek, jejichž předmětem bude 

jakákoliv forma nájmu vozidla. Patří sem tedy klasický nájem, ale i finanční a operativní 

leasing vozidla. 

Z uvedeného způsobu výpočtu povinného minimálního podílu vozidel s alternativním 

pohonem vyplývá, že v případě pořizování nižšího počtu vozidel (0 až 3 vozidla) nemusí 

veřejný zadavatel pořizovat žádné vozidlo kategorie N1 nebo M1 s alternativním pohonem.  

Konkrétní počet vozidel kategorie N1 a M1 s alternativním pohonem ve vztahu k celkovému 

počtu veřejnou zakázkou pořizovaných vozidel kategorie N1 a M1 je znázorněn v následující 

tabulce: 

 

Celkový počet veřejnou 

zakázkou pořizovaných 

vozidel kategorie N1 a 

M1 (bez vozidel 

vyjmutých z povinnosti 

podle článku I tohoto 

nařízení) 

Počet vozidel kategorie 

N1 a M1 s alternativním 

pohonem pořizovaných 

v rámci této veřejné 

zakázky 

1    0 

2 0 

3 0 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2 

9 2 

10 2 
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11 2 

12 3 

…… …… 

 

V případě rámcových dohod a dynamického nákupního systému se povinný podíl vozidel 

s alternativním pohonem nevztahuje na rámcovou dohodu či dynamický nákupní systém jako 

celek, ale na jednotlivé veřejné zakázky, které jsou následně na základě rámcové dohody nebo 

v dynamickém nákupním systému zadávány. 

Z ustanovení § 9 odst. 2 ZZVZ, který upravuje rozdělení odpovědnosti při centralizovaném 

zadávání, vyplývá, že v případě centralizovaného zadávání zahrnujícího vozidla kategorie N1 

a M1 podle § 9 odst. 1 písm. a) ZZVZ (tedy pokud vozidla pořizuje centrální zadavatel, který 

je následně přenechává jednotlivým veřejným zadavatelům) se povinnost vztahuje na 

centrálního zadavatele. Ten si proto musí zajistit, aby požadavky jednotlivých veřejných 

zadavatelů byly v souladu s povinným podílem vozidel na alternativní pohon. 

Pokud je však centralizované zadávání realizováno podle § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ 

(jednotlivé veřejné zakázky zadávají jednotliví veřejní zadavatelé na základě rámcové dohody 

či v dynamickém nákupním systému provozovaném centrálním zadavatelem), vztahuje se 

povinnost dodržení povinného podílu vozidel s alternativním pohonem na jednotlivé veřejné 

zakázky, které tito veřejní zadavatelé zadávají.  

Pokud se v zadávacím řízení budou pořizovat pouze vozidla vyjmutá z povinnosti zaváděné 

předkládanou změnou NV č. 173/2016 Sb., tak povinnost stanovení povinného podílu vozidel 

s alternativním pohonem nebude na tuto veřejnou zakázku vůbec dopadat. 

Pokud by se v jednom zadávacím řízení zadávala současně i vozidla kategorie N1 a M1, která 

z  povinnosti podle předkládané změny NV č. 173/2016 Sb. vyjmuta nejsou, tak do celkového 

počtu veřejnou zakázkou pořizovaných vozidel kategorie N1 a M1 se takto vyjmutá vozidla 

nepočítají. 

Terénními vozidly se rozumí vozidla označená jako N1G a M1G. 

 

K čl. II 

Přechodná ustanovení k tomuto nařízení stanoví, že zaváděná povinnost bude dopadat jen na 

nově zahájená zadávací řízení. To se týká rovněž zadávacích řízení, na základě kterých se 

uzavírá rámcová dohoda. Veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, jejichž 

zadávání bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto nařízení (jde tedy o zadávací řízení 

probíhající v okamžiku nabytí účinnosti), tak budou zadávány podle dosavadních právních 

předpisů, to znamená bez povinného podílu vozidel s alternativním pohonem. To se týká i 

rámcových dohod, které byly uzavřeny před účinností tohoto nařízení, podle kterých může 

veřejný zadavatel nadále postupovat a nemusí je měnit. 

Odlišná situace je však u dynamického nákupního systému, pro který se stanoví povinnost do 

šesti měsíců od účinnosti tohoto nařízení změnit zadávací dokumentaci tak, aby po uplynutí 

této doby byl již pořizován povinný podíl vozidel s alternativním pohonem. To se týká jak 

dynamických nákupních systémů zavedených v minulosti (před účinností tohoto nařízení), tak 

těch, které mají být zavedeny v zadávacím řízení, které v okamžiku nabytí účinnosti tohoto 

nařízení ještě probíhá.  
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Rozdílná úprava u rámcové dohody a dynamického nákupního systému je odůvodněna vyšší 

mírou flexibility zadávání v dynamickém nákupním systému, kde je možné systém upravit 

tak, aby nově zadávané veřejné zakázky požadavek již splňovaly. 

 

K čl. III 

Účinnost je navrhována od 1. září 2017. Předpokládá se, že veřejným zadavatelům tak bude 

dána alespoň dvouměsíční lhůta pro úpravu procesu zadávání veřejných zakázek na dodávky 

vozidel kategorie N1 a M1 v souladu s novou právní úpravou. 
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