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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 

1.2 Definice problému  

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. Vývoj emisí z dopravy je znázorněn na 

následujícím grafu. 

Graf 1 Vývoj emisí z dopravy [Index (2000 = 100)], 2000-2015 

 
Zdroj: CDV, v.v.i. 
 

Významným zdrojem uvedených znečišťujících látek v podmínkách ČR je silniční doprava. 

Přestože některé emise z dopravy klesají, situace nadále zůstává neuspokojivá.  

Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, vysokou 

dopravní náročností a hustou silniční sítí. Podíl sektoru „silniční doprava“ činil v roce 2014 cca 

21 % celkových emisí oxidů dusíku, cca 15 % celkových emisí VOC, cca 11 % celkových emisí 

primárních částic PM10, cca 14 % celkových emisí primárních částic PM2,5 a cca 12 % celkových 

emisí benzo(a)pyrenu. Nicméně na území velkých měst a aglomerací je podíl silniční dopravy 

na celkové produkci emisí znečisťujících látek, zejména pevných částic a oxidů dusíku, 

několikanásobně vyšší, např. v Praze se v roce 2014 doprava podílela na celkových emisích 

PM2,5 více než 60 % a na celkových emisích oxidů dusíku 56 %. 

V 90. letech minulého století došlo k výraznému snížení znečišťování ovzduší zejména 

z energetiky a dalších průmyslových odvětví, která jsou v současné době předmětem 
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environmentální regulace. Nicméně pokles celkových emisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu 

a  NO2 v období 2005 – 2015 nebyl dostatečný k dodržení stanovených imisních limitů, proto 

je nutné, aby se i doprava větší měrou podílela na zlepšování kvality ovzduší. Jednou z 

možností, jak tohoto cíle dosáhnout, je využívání vozidel s příznivějšími ekologickými 

parametry, zejména vozidel na zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, hybridní a plug-in hybridní 

vozidla, čistě elektrická vozidla a vodíková vozidla. 

Doprava se dále výraznou měrou podílí na změně klimatu. Přibližně čtvrtina emisí skleníkových 

plynů v EU pochází z dopravy a po sektoru energetiky je to jejich druhý nejvýznamnější zdroj. 

Zatímco emise z ostatních sektorů se v minulosti dařilo postupně snižovat, emise z dopravy až 

do roku 2007 rostly. Následný pokles byl způsoben vyšší cenou ropy, lepší účinností osobních 

automobilů, pomalejším růstem přepravních výkonů a využíváním biopaliv. V letech 2014 a 

2015 se však emise z dopravy opět zvyšovaly.   

 

V České republice podíl dopravy na celkových emisích oxidu uhličitého neustále roste. Zatímco 

v roce 1990 činil pouhá 4 %, v roce 2000 již činil 8 % a v roce 2015 14,1 %. Tento trend souvisí 

především s růstem objemů individuální automobilové dopravy, silniční nákladní dopravy, 

nedostatečnou obměnou vozového parku a nízkým zastoupením vozidel s alternativním 

pohonem, jež produkují nižší množství emisí skleníkových plynů. Struktura emisí skleníkových 

plynů dle hlavních kategorií zdrojů je znázorněna na následujícím grafu. 

Graf 2 Struktura emisí skleníkových plynů dle hlavních kategorií zdrojů v ČR [%], 2015 

 

Zdroj: ČHMU 

 

Z usnesení vlády k Národnímu programu snižování emisí České republiky mj. vyplývá, že by do 

konce roku 2020 mělo být dosaženo 25% podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém 

vozovém parku státní správy. Důraz na tuto problematiku klade i Národní akční plán čisté 

mobility (NAP ČM), když konstatuje, že k lepšímu pohledu veřejnosti na vozidla 

s alternativními pohony by pomohla mj. i větší penetrace těchto vozidel do vozových parků 

státní správy a samospráv.  
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Tato úvaha je přitom zcela v souladu se zkušenostmi a tzv. nejlepší praxí uplatňovanou 

v některých evropských i mimoevropských zemích. Příkladem může být Francie, která si 

stanovila pro rok 2020 za cíl dosáhnout stavu, kdy 50 % vozidel ve vlastnictví státní správy a 20 

% vozidel ve vlastnictví místní samosprávy budou tvořit nízkoemisní vozidla.1 Řada evropských 

měst je v této oblasti aktivní již v současné době, např. ve švédském Stockholmu mělo v roce 

2015 10 % vozidel vlastněných městem elektrický pohon.2 Velkou pozornost podpoře zavádění 

nízkoemisních dopravních prostředků ve veřejném sektoru věnuje i Čína. Ta v roce 2015 přijala 

vládní nařízení, podle něhož má mít 30 % vozidel nově nakoupených vládními úřady v roce 

2016 buď elektrický nebo vodíkový pohon.3   

Na potřebu zrychlit proces zavádění vozidel s alternativním pohonem ve vozovém parku 

veřejného sektoru upozorňují i analýzy, které si v poslední době nechala vypracovat Evropská 

komise v souvislosti s uvažovanou revizí směrnice Evropského parlamentu a Rady  

2009/33/ES, o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Příkladem mohou být 

závěry z workshopu s názvem „Clean fleets policy recommendations“, který se uskutečnil 

v Bruselu 21. května 2015.4 Jedním z doporučení, která zde byla prezentována, je, že by si 

členské státy měly stanovit závazný cíl, pokud jde o podíl vozidel s alternativním pohonem na 

celkovém vozovém parku ve vlastnictví veřejné správy.   

Sdělení Evropské komise „Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro 

alternativní paliva“ uvádí, že Evropa je v současné době silně závislá na dovozu ropy pro účely 

uspokojení poptávky vlastního dopravního systému. Toto představuje vysoké náklady pro 

evropské hospodářství, dále tím vznikají obavy o zabezpečení dodávek a v dlouhodobém 

horizontu je přístup neudržitelný z hlediska životního prostředí. Tato závislost musí být 

nahrazena alternativními palivy.  

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

imisních limitů pro suspendované částice PM10 a NO2. Emise těchto znečisťujících látek jsou 

produkovány zejména naftovými a benzínovými vozidly.  

Přijetí závazku nakupování určitého podílu vozidel s alternativním pohonem tak mimo jiné 

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. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

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.  

                                                           
1 Zdroj informace: “Government Support Group on Alternative Transport Fuels (GSG)” -   6th GSG Meeting 
October 26th 2015 – Final Minutes                                                                                                                                                             
2 Zdroj informace: http://www.clean-fleets.eu/training-and-events/workshop-stockholm/                                                                                                                                                     
3 Zdroj informace:  http://cleantechnica.com/2014/07/21/chinese-government-fleet-buy-30-evs-hybrids/  
4 Zdroj informace:  http://www.clean-
fleets.eu/fileadmin/files/documents/Rotterdam_Workshop/Brussels_workshop/Clean_Fleets_recommendations
.pdf  
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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.  

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

173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení 

silničních vozidel (dále jen „NV 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 nebo 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 České republiky.   

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 bylo tvořeno vozidly na alternativní pohon. I když tomuto 

požadavku nebylo vyhověno, bylo usnesením vlády, kterým bylo přijato NV č. 173/2016 Sb., 

uloženo se k této problematice vrátit, a to v podobě novely uvedeného nařízení vlády, která by 

měla stanovit 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. 

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

podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a které stanoví závazný podíl 

vozidel s alternativním pohonem v rámci každé veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, 
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nejvhodnějším způsobem zajistí naplnění závazků vyplývajících z Národního programu 

snižování emisí České republiky. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  

Navrhované opatření by se mělo dotknout všech organizací státní správy a samosprávy, které 

jsou v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 

jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem. 

1.5 Popis cílového stavu  

Cílem nařízení vlády, které mění nařízení vlády 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. Výše uvedený 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.  

Realizace navrhované úpravy přispěje k naplnění evropských a národních strategických 

dokumentů týkajících se snižování emisí znečisťujících látek a emisí skleníkových plynů 

z dopravy.  

Navrhovaná úprava je v souladu s cílem Bílé knihy „Plán jednotného evropského dopravního 

prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ 

snížit emise skleníkových plynů v dopravě do roku 2050 o 60 % v porovnání s rokem 1990 a 

snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na 

polovinu a postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050. 

Na národní úrovni přispěje navrhovaná úprava k realizaci opatření O6 materiálu „Návrh 

opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice“ schváleného usnesením 

vlády č. 1128 ze dne 14. prosince 2016 a k realizaci opatření AB21 (Obměna vozového parku 

veřejné správy za vozidla s alternativním pohonem) Národního programu snižování emisí 

České republiky schváleného usnesením vlády č. 978 ze dne 2. prosince 2015. Dále přispěje 

ke splnění emisních stropů pro dopravu stanovených v Programech zlepšování kvality ovzduší.  

1.6 Zhodnocení rizika 

Pokud nebude přijata navrhovaná úprava, nedojde k většímu rozvoji vozidel s alternativním 

pohonem a nebudou naplněny cíle obsažené v evropských a národních strategických 

dokumentech. Dále nedojde k povzbuzení trhu s alternativními pohony, což způsobí, že 

nedojde ke zlepšení kvality ovzduší zejména ve velkých městech. Rovněž lze předpokládat, že 

se nesníží riziko udělení sankcí za neplnění imisních limitů pro suspendované částice PM10 a 

imisních limitů pro NO2.  

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta č. 1 – tzv. nulová varianta  

Zachování současného stavu, tj. neprovedení legislativní změny za účelem zajištění 

minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem v rámci každé veřejné zakázky na 

pořízení vozidel. Tato varianta nepřispěje ke zlepšení kvality ovzduší a k omezení závislosti na 

dovozu ropy.  
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Varianta č. 2 – stanovení minimálního podílu vozidel s alternativním pohonem v rámci každé 

veřejné zakázky na pořízení vozidel veřejným zadavatelem  

Dle této varianty veřejný zadavatel v případě veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 

kategorie M1 a N1 (dále též „silniční vozidla“ či „vozidla“) v zadávací dokumentaci stanoví, že 

v rámci této veřejné zakázky budou pořizována i vozidla s alternativním pohonem, a to 

v souladu s pravidly popsanými v NV č. 173/2016 Sb.. Pořízením je přitom 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.  

Vozidla s alternativním pohonem jsou 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 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.  

Při realizaci této varianty budou veřejní zadavatelé v rámci běžné obměny svého vozového 

parku pořizovat stanovený minimální podíl vozidel s alternativním pohonem. Bude tak 

postupně docházet k nárůstu podílu vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu jimi 

provozovaných vozidel. Tato varianta je výhodná rovněž z hlediska kontroly plnění této 

povinnosti, neboť nemusí být zaváděna nová kontrolní pravomoc. 

Jistou nevýhodou této varianty je to, že nutí veřejného zadavatele k realizaci tzv. „smíšených“ 

zakázek, kdy v rámci jednoho řízení bude nutné provést výběr jak dodavatele vozidel 

s alternativním pohonem, tak i dodavatele vozidel s klasickým pohonem. Veřejná zakázka však 

může být při respektování pravidel pro stanovení předpokládané hodnoty v souladu s § 18 

ZZVZ rozdělena na části, aby nedocházelo k zúžení okruhu potenciálních dodavatelů.  

Z uvedené povinnosti by byla vyjmuta (a do celkového počtu v rámci veřejné zakázky 

pořizovaných vozidel by se tedy nepočítala) terénní vozidla a vozidla zvláštního určení podle 

vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, pokud jsou nezbytná pro výkon činnosti.  Dále 

by byla vyjmuta vozidla s právem přednosti jízdy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

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

pozdějších předpisů 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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Varianta č. 3 – stanovení minimálního 25% podílu vozidel s alternativním pohonem na 

celkovém počtu veřejným zadavatelem nakupovaných vozidel za určité období  

Tato varianta předpokládá, že by byl stanoven určitý procentní podíl vozidel s alternativním 

pohonem, kterého musí jednotliví veřejní zadavatelé dosáhnout ve vztahu k realizovaným 

zakázkám na pořízení silničních vozidel za určité sledované období, např. 2 - 3 roky. 

Z uvedené povinnosti by byla vyjmuta shodná vozidla jako u varianty č. 2. 

Výhodou této varianty je vyšší míra flexibility při zadávání. 

V této variantě však hrozí riziko posouvání nákupu vozidel s alternativním pohonem na 

pozdější dobu, čímž by nedošlo k rychlejší penetraci těchto vozidel.    

Za jednoznačnou nevýhodu této varianty lze považovat složitější kontrolu dodržování 

zaváděné povinnosti.  Tato varianta předpokládá provedení změny zákona, nikoliv pouze 

nařízení vlády, neboť by musela být zavedena nová pravomoc určenému kontrolnímu 

orgánu a stanoveny sankce za neplnění této povinnosti.  

Varianta č. 4 – stanovení cílového procentního podílu vozidel s alternativním pohonem v rámci 

vozového parku veřejného zadavatele do stanoveného termínu  

Tato varianta předpokládá, že bude závazně stanoveno, že do roku 2020 musí všichni veřejní 

zadavatelé docílit toho, že podíl vozidel s alternativním pohonem v rámci jejich vozového 

parku bude činit určité procento, např. zmiňovaných 25 %. 

Z uvedené povinnosti by byla vyjmuta shodná vozidla jako u varianty č. 2. 

Tato varianta by přinesla veřejnému zadavateli větší flexibilitu při realizaci daného typu 

veřejné zakázky a umožnila by mu pořizovat vozidla s alternativním pohonem na základě 

jistého strategického uvážení. Na druhou stranu hrozí riziko posouvání nákupu vozidel s 

alternativním pohonem na pozdější dobu, čímž by nedošlo k rychlejší penetraci těchto vozidel.    

Za jednoznačnou nevýhodu této varianty lze považovat složitější kontrolu dodržování 

zaváděné povinnosti.  Tato varianta předpokládá provedení změny zákona, nikoliv pouze 

nařízení vlády, neboť by musela být zavedena nová pravomoc určenému kontrolnímu 

orgánu a stanoveny sankce za neplnění této povinnosti.  

2.1 Přizpůsobení variant regulaci a její vynucování 

U varianty č. 2 by případný postih za neplnění povinnosti vyplývající z nové regulace spadal 

pod sankce za stanovení zadávacích podmínek v rozporu se ZZVZ. Tato sankce by tak mohla 

být uložena ve vyšší výši, než jaké jsou náklady na splnění povinnosti. Konkrétní výše sankce 

však záleží na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Při této variantě není 

potřeba zavádět nové kontrolní mechanismy, neboť plnění nově zavedené povinnosti bude 

spadat pod plnění ostatních povinností stanovených veřejnému zadavateli v ZZVZ. 

U variant č. 3 a 4 by bylo nutné zavádět novou kompetenci některého ze subjektů veřejné 

správy a stanovit nové sankce. Vzhledem k tomu, že tyto varianty nejsou řešitelné novelou NV 

č. 173/2016 Sb., nebudou dále vyhodnocovány. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 1 

Tato varianta by neměla žádný dopad na zadavatele. Vzhledem k tomu, že by nedošlo 

k podpoře a rozvoji prodejů vozidel s alternativním pohonem, nebylo by dosaženo pozitivního 

přínosu pro životní prostředí a ani pro podnikatele.  

b) Varianta 2 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty (zadavatele) 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. Níže uvedené výpočty je proto nutné vnímat pouze jako orientační. 

Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou k dispozici vozidla na palivo E85, čisté biopalivo 

a vodík, nejsou vozidla na tato paliva dále hodnocena. 

Pro stanovení odhadu dopadů byl proveden zjednodušený výpočet celkových nákladů na 

pořízení a provoz vozidla za dobu životnosti vozidla pro kategorii mini vozidla, malá vozidla a 

vozidla nižší střední a střední třídy. V každé z těchto kategorií byla vybrána konkrétní vozidla 

na zvolený alternativní pohon, u nich stanoveny předpokládané celkové náklady na pořízení a 

provoz vozidla za dobu životnosti vozidla a ty byly porovnány se stejnou nebo podobnou 

benzínovou a naftovou alternativou. Z takto provedeného výpočtu lze stanovit dodatečný 

náklad či úsporu nákladů po skončení životnosti vozidla. Podrobný výpočet je uveden v příloze 

č. 1. 

Zjednodušený výpočet celkových nákladů na pořízení a provoz vozidla za dobu jeho životnosti 

je stanoven na základě těchto předpokladů: 

 Do nákladů se zohledňuje pořizovací cena vozidla5, kombinovaná spotřeba paliva či 

eklektické energie (měřená při homologaci vozidla) a předpokládané servisní náklady 

za dobu životnosti vozidla. 

 V souladu se směrnicí 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních 

vozidel je počet najetých kilometrů vozidla za dobu jeho životnosti stanoven na 200 tis. 

km. Při průměrném ročním nájezdu 20 tis. km se předpokládá doba životnosti vozidla 

10 let. 

 Vzhledem k výkyvům cen pohonných hmot je výpočet proveden pro dvě cenové 

hladiny. Minimální cenová hladina odpovídá současné ceně pohonných hmot, 

maximální cenová hladina zohledňuje budoucí možné navýšení cen způsobené 

vzrůstem cen ropy. Dvě cenové hladiny jsou zvoleny i v případě elektrické energie. 

 Do výpočtu se nezohledňuje zůstatková cena vozidla. Obecně se předpokládá, že 

zůstatková cena vozidel bude vzhledem k počtu najetých kilometrů a stáří nízká. Rozdíl 

                                                           
5 Jedná se o katalogovou cenu vozidla dostupnou na internetových stránkách prodejců vozidel. Cena nezahrnuje akční slevy či 
jiná krátkodobá cenová zvýhodnění a ani případné dotace státní správy na nákup vozidel s alternativním pohonem. 
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v zůstatkové ceně jednotlivých druhů pohonů (alternativní, klasický) tak bude 

zanedbatelný. 6 

Mini vozidla 

V této kategorii vozidel bylo vybráno vozidlo Hyundai i10 na motorový benzín a LPG, vozidlo 

Škoda CitiGo na motorový benzín a CNG a vozidlo Volkswagen Up na motorový benzín, CNG a 

elektrický pohon. Z provedených výpočtů vyplývá:  

 Pořizovací cena vozidla Hyundai i10 na LPG je o cca 40 tis. Kč vyšší než cena vozidla na 

motorový benzín. U vozidla na LPG však bude vlivem nižších nákladů na spotřebované 

pohonné hmoty a nižších servisních nákladů dosaženo za dobu životnosti vozidla při 

současných cenách pohonných hmot úspory ve výši cca 55 tis. Kč v porovnání 

s pohonem na motorový benzín.  

 Pořizovací cena vozidla Škoda CitiGo na CNG je o cca 75 tis. Kč vyšší v porovnání 

s benzínovou alternativou, u vozidla Volkswagen činí cenové navýšení cca 50 tis. Kč. 

Vlivem nižších nákladů na spotřebované pohonné hmoty a nižších servisních nákladů 

bude u vozidla Škoda CitiGo dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory cca 7 tis. Kč, u 

vozidla Volkswagen Up by úspora činila cca 50 tis. Kč. 

 Pořizovací cena vozidla Volkswagen Up na elektrický pohon je o cca 380 tis. Kč vyšší 

než v případě benzínového vozidla. Nižší provozní náklady na spotřebovanou elektřinu 

a nižší servisní náklady za dobu životnosti vozidla nepokryjí takto výrazný rozdíl. 

Náklady za dobu životnosti elektrického vozidla tak budou o cca 80 tis. Kč vyšší. 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že i přes vyšší pořizovací cenu vozidel 

s pohonem na LPG či CNG bude za dobu životnosti vozidla dosaženo úspor v celkových 

nákladech. U LPG cca 55 tis. Kč, u CNG 7 - 50 tis. Kč. V případě elektrických vozidel bude 

zapotřebí vynaložit dodatečné náklady ve výši cca 80 tis. Kč/vozidlo. 

Malá vozidla 

V této kategorii vozidel (tzv. referentská vozidla) bylo vybráno vozidlo Hyundai ix20 na 

motorový benzín, motorovou naftu a LPG, vozidlo Škoda Fabia na motorový benzín, 

motorovou naftu a CNG7, vozidlo Fiat Punto na motorový benzín, motorovou naftu, LPG a 

CNG, vozidlo Toyota Yaris na motorový benzín a hybridní pohon a vozidlo Kia Soul na 

motorový benzín, motorovou naftu a elektrický pohon. Z provedených výpočtů vyplývá: 

 Pořizovací cena vozidla Hyundai ix20 na LPG je o cca 36 tis. Kč vyšší než cena vozidla na 

motorový benzín a o 6 tis. Kč vyšší než cena vozidla na naftový pohon. U vozidla na LPG 

však bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 90 tis. Kč v porovnání 

s pohonem na motorový benzín, respektive 35 tis. Kč v porovnání s naftovým 

pohonem. 

                                                           
6 U elektrických vozidel se předpokládá desetiletá životnost baterie, tudíž zůstatková cena elektrických vozidel bude podobná 
zůstatkové ceně vozidel s klasickým pohonem. Ke konci 10 letého provozu, lze však očekávat, že dojde ke snížení kapacity 
baterie a tudíž ke zkrácení dojezdu.  

 

7 U pohonu na CNG se jedná o přestavbu. Vozidlo Škoda Fabia na CNG není v současné době sériově vyráběno, nicméně 
vzhledem k povinným cílům snižování CO2 z vozidel dle nařízení EK 443/2009/ES, lze předpokládat, že verze na CNG bude 
v blízké budoucnosti sériově vyráběna. 
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 Pořizovací cena vozidla Škoda Fabia přestavěného na CNG je o cca 55 tis. Kč vyšší než 

cena vozidla na motorový benzín, respektive o 37 tis. Kč nižší než cena vozidla na 

naftový pohon. U vozidla na CNG bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve 

výši cca 25 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorový benzín, respektive 62 tis. Kč 

v porovnání s naftovým pohonem. 

 Pořizovací cena vozidla Fiat Punto na LPG je o cca 25 tis. Kč vyšší než cena vozidla na 

motorový benzín, respektive o cca 38 tis. Kč nižší než cena vozidla na naftový pohon. U 

vozidla na LPG však bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 120 

tis. Kč v porovnání s pohonem na motorový benzín, respektive 60 tis. Kč v porovnání 

s naftovým pohonem. Pořizovací cena vozidla Fiat Punto na CNG je o cca 92 tis. Kč vyšší 

než cena vozidla na motorový benzín, respektive o cca 29 tis. Kč vyšší než cena vozidla 

na naftový pohon. U vozidla na CNG bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory 

ve výši cca 18 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorový benzín, respektive navýšení 

o cca 41 tis. Kč v porovnání s naftovým pohonem.  

 Pořizovací cena vozidla Toyota Yaris na hybridní pohon je o cca 47 tis. Kč vyšší než cena 

vozidla na motorový benzín. U vozidla s hybridním pohonem však bude dosaženo za 

dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 52 tis. Kč v porovnání s pohonem na 

motorový benzín. 

 Pořizovací cena vozidla Kia Soul na elektrický pohon je o cca 345 tis. Kč vyšší než cena 

vozidla na motorový benzín, respektive o cca 275 tis. Kč vyšší v případě naftového 

pohonu. Při zohlednění nižších provozních nákladů (jak servisních tak nákladů na 

spotřebovanou energii) boudou náklady za dobu životnosti o cca 100 tis. Kč nižší 

v porovnání s benzínovým pohonem, respektive o cca 70 tis. Kč nižší v porovnání 

s naftovým pohonem.  

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že v této kategorii vozidel i přes vyšší 

pořizovací cenu vozidel s pohonem na LPG, CNG, hybridním pohonem a elektrickým pohonem 

bude za dobu životnosti vozidla dosaženo úspor v celkových nákladech. U LPG cca 90 - 120  tis. 

Kč v porovnání s benzínovým pohonem, respektive cca 35 až 60 tis. Kč v porovnání s naftovým 

pohonem. U CNG cca 18 - 25 tis. Kč v porovnání s benzínovým pohonem. V případě naftového 

pohonu lze předpokládat rozdíl v nákladech od - 62 tis. Kč až po + 41 tis. Kč (vyšší celkové 

náklady u vozidla Fiat Punto jsou ovlivněny velmi nízkou spotřebou naftové alternativy). U 

hybridního vozidla bude dosaženo úspory ve výši cca 50 tis. Kč. U elektrického vozidla bude 

dosaženo úspory cca 100 tis. Kč v porovnání s benzínovou alternativou, respektive cca 70 tis. 

Kč v porovnání s naftovou alternativou.8  

Nižší střední a střední třída 

V kategorii nižší střední a střední třídy bylo vybráno vozidlo Opel Astra na motorový benzín, 

motorovou naftu a LPG, vozidlo Škoda Octavia na motorový benzín, motorovou naftu a CNG, 

vozidlo Volkswagen Golf na motorový benzín, motorovou naftu, CNG, plug-in hybridní pohon 

a čistě elektrický pohon, vozidlo Toyota Auris na motorový benzín, motorovou naftu a hybridní 

pohon a elektrické vozidlo Nissan Leaf. Z provedených výpočtů vyplývá: 

                                                           
8 Pozitivní výsledek je částečně ovlivněn vysokou cenou benzínového i naftového pohonu, která je v tomto 
případě o cca 150 -200 tis. Kč vyšší než ostatní benzínová a naftová vozidla. 
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 Pořizovací cena vozidla Opel Astra na LPG je o cca 50 tis. Kč vyšší než cena vozidla na 

motorový benzín a o 8 tis. Kč vyšší než cena vozidla na naftový pohon. U vozidla na LPG 

však bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 89 tis. Kč v porovnání 

s pohonem na motorový benzín, respektive cca 28 tis. Kč v porovnání s naftovým 

pohonem. 

 Pořizovací cena vozidla Škoda Octavia na CNG je o cca 53 tis. Kč vyšší než cena vozidla 

na motorový benzín, respektive o 4 tis. Kč nižší než cena vozidla na naftový pohon. U 

vozidla na CNG bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 6 tis. Kč 

v porovnání s pohonem na motorový benzín, respektive cca 41 tis. Kč v porovnání 

s naftovým pohonem. 

 Pořizovací cena vozidla Volkswagen Golf na CNG je o cca 65 tis. Kč vyšší než cena 

vozidla na motorový benzín, respektive o 5 tis. Kč vyšší než cena vozidla na naftový 

pohon. U vozidla na CNG bude dosaženo za dobu životnosti vozidla úspory ve výši cca 

19 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorový benzín, respektive cca 32 tis. Kč 

v porovnání s naftovým pohonem. Pořizovací cena vozidla na plug-in hybridní pohon je 

o cca 567 tis. Kč vyšší než cena vozidla na motorový benzín, respektive o cca 507 tis. Kč 

vyšší než cena vozidla na motorovou naftu. Náklady za dobu životnosti vozidla budou o 

cca 333 tis. Kč vyšší v porovnání s benzínovým pohonem, respektive o cca 314 tis. Kč 

vyšší v porovnání s naftovým pohonem. Pořizovací cena vozidla na čistě elektrický 

pohon je o cca 488 tis. Kč vyšší než cena vozidla na motorový benzín, respektive o cca 

428 tis. Kč vyšší než cena vozidla na motorovou naftu. Náklady za dobu životnosti 

vozidla budou o cca 152 tis. Kč vyšší v porovnání s benzínovým pohonem, respektive o 

cca 138 tis. Kč vyšší v porovnání s naftovým pohonem.  

 Pořizovací cena vozidla Toyota Auris na hybridní pohon je o cca 62 tis. Kč vyšší než 

cena vozidla na motorový benzín, respektive o cca 31 tis. Kč vyšší než cena vozidla na 

motorovou naftu. U vozidla s hybridním pohonem však bude dosaženo za dobu 

životnosti vozidla úspory ve výši cca 68 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorový 

benzín, respektive ve výši cca 33 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorovou naftu. 

 Pořizovací cena vozidla Nissan Leaf je 730 tis. Kč. Při zohlednění nižších provozních 

nákladů (jak servisních tak nákladů na spotřebovanou energii) boudou náklady za dobu 

životnosti o cca 72 tis. Kč nižší v porovnání s průměrnými náklady čtyř výše uvedených 

benzínových vozidel, respektive o cca 60 tis. Kč nižší v porovnání s průměrnými náklady 

čtyř výše uvedených naftových vozidel. 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že v této kategorii vozidel i přes vyšší 

pořizovací cenu vozidel s pohonem na LPG, CNG a hybridní pohon bude za dobu životnosti 

vozidla dosaženo úspor v celkových nákladech. U LPG cca 28 - 89 tis. Kč, u CNG 6 až 19 tis. Kč 

v porovnání s benzínovým pohonem a 32 - 41 tis. Kč v porovnání s naftovým pohonem. U 

hybridního vozidla bude dosaženo úspory ve výši cca 68 tis. Kč v porovnání s benzínovým 

pohonem a 33 tis. Kč v porovnání s pohonem na motorovou naftu. V případě plug-in 

hybridního vozidla bude nutné vynaložit 310 až 330 tis. Kč. V případě elektrických vozidel je 

nutné porovnávat jednotlivá vozidla zvlášť. Zatímco u vozidla Nissan Leaf by bylo dosaženo 
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úspory cca 60 - 70 tis. Kč v porovnání s klasickým pohonem, u vozidla VW Golf by bylo nutné  

vynaložit dodatečné náklady ve výši cca 130 až 150 tis. Kč. 9  

Z provedených výpočtů vyplývá, že u všech tří kategorií vozidel byl ekonomicky 

nejvýhodnějším pohonem LPG, následně CNG a klasický hybridní pohon. Naopak 

ekonomicky nejméně výhodným pohonem byl plug-in hybridní pohon10. U čistě elektrických 

vozidel je úspora či náklad do značné míry ovlivněn cenou elektrického vozidla, která se však 

u jednotlivých značek výrazně liší. Lze však konstatovat, že při vhodně nastavené kombinaci 

alternativních pohonů lze dosáhnout neutrálního dopadu na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. Navíc lze předpokládat, že vlivem veřejné soutěže budou dodavatelé 

nabízet vozidla za nižší než katalogové ceny. U vozidel s alternativním pohonem, zejména u 

plug-in hybridních vozidel a elektrických vozidel, je pro snížení cen výrazně větší prostor než 

u vozidel s klasickým pohonem. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

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

pohonem lze očekávat pozitivní přínos na podnikatelské prostředí. Přínos nelze spatřovat 

pouze v rostoucích prodejích vozidel s alternativním pohonem a tím pozitivního přínosu pro 

finální výrobce vozidel (přínos zejména pro plnění povinných cílů snižování emisí CO2 

z osobních vozidel dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 443/2009/ES). Přínosu bude 

dosaženo i v oblastech zaměřených na technologický a konstrukční výzkum a vývoj, zejména v 

případě hybridních a plug-in hybridních vozidel a elektromobilů.  

Přehled dostupných modelů vozidel s alternativním pohonem je obsažen v příloze č. 2. 

Výzkumná témata zahrnují použití obnovitelných zdrojů energie pro pohon vozidel, prostředky 

pro jejich skladování, spojené případně s rekuperací kinetické energie, nové pohonné jednotky 

vozidel s vysokou účinností využití primární energie i energie uložené ve vozidle, vozidla s 

minimálními odpory, minimální hmotností a s možností rekuperace trakční práce atd. 

Dopady na životní 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. 

Míra environmentální výhodnosti vozidel s alternativním pohonem je závislá na druhu 

použitého alternativního paliva a na továrním nastavení vozidla vybaveného alternativním 

palivem. Z tohoto důvodu nelze provést přesné vyčíslení úspor v produkci emisí znečisťujících 

látek a skleníkových plynů. 

V obecné rovině lze konstatovat, že největší environmentální přínos mají vozidla s čistě 

elektrickým pohonem11. Tato vozidla neprodukují v místě provozu žádné emise znečisťujících 

                                                           
9 Výsledek je ovlivněn relativně nízkou cenou vozidla Nissan Leaf na elektrický pohon (cena je cca o 200 tis. Kč 
nižší než u vozidla VW Golf).   
10 Závěr je proveden pouze z cenového rozboru jednovo vozidla, tudíž ho nelze prezentovat jako obecný závěr.  
11 Obdobného přínosu bude dosaženo i v případě budoucího používání vozidel na vodík.  
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látek. Tyto látky jsou produkovány pouze při výrobě elektrické energie, která je soustředěna 

mimo hustě obydlené oblasti a jejich produkce je navíc lépe regulovatelná. Elektrická vozidla 

dále vykazují nejnižší produkci emisí skleníkových plynů. V případě plug-in hybridních vozidel 

lze dosáhnout obdobného environmentálního přínosu, a to v případě, že je vozidlo 

provozováno v čistě elektrickém módu (na kratší vzdálenosti), např. ve městech. 

Vozidla na zemní plyn a zkapalněný ropný plyn produkují nižší množství emisí pevných částic 

v porovnání s klasickými benzínovými a naftovými vozidly. Pevné částice jsou považovány 

z hlediska dopadu na lidské zdraví za nejnebezpečnější. Tato vozidla dále dosahují nižší 

produkce emisí skleníkových plynů v porovnání s benzínovými vozidly. 

Klasická hybridní vozidla jsou schopná akumulovat energii, která by byla ztracena při 

deceleraci (brždění) vozidla a posléze ji využít k pohonu vozidla. Využitím této energie 

dosáhnou hybridní vozidla nižší spotřeby paliva (o cca 30 %) v porovnání s klasickými vozidly, 

což se projeví úměrně nižší produkci emisí skleníkových plynů a znečisťujících látek. 

Podrobnější odhad úspor jednotlivých alternativních paliv v produkci emisí znečisťujících látek 

a emisí skleníkových plynů je uveden v příloze č. 3. 

Počty veřejnými zadavateli nakupovaných silničních vozidel kategorie N1 a M1 záleží na 

aktuální situaci ve vozovém parku jednotlivých veřejných zadavatelů. Pro vytvoření představy 

o finančním rozsahu veřejných zakázek na nákup vozidel N1 a M1 je v příloze č. 4 uveden 

přehled objemu finančních prostředků vynaložených veřejnými zadavateli na podlimitní a 

nadlimitní veřejné zakázky na nákup silničních vozidel kategorie N1 a M1 v letech 2014 a 2015. 

Z tohoto přehledu byly vyjmuty skupiny vozidel, na která nebude zaváděná povinnost 

dopadat.  

 

Vyhodnocení variant 

Předkladatel provádí vyhodnocení varianty č. 1 a č. 2, varianty č. 3 a 4 by přinesly další administrativní 

náklady ve vztahu k zavedení nové kontrolní pravomoci a tudíž je předkladatel nevyhodnocuje. 

 Náklady Přínosy 

Varianta č. 1 Bez dopadů. Bez dopadů. 

Varianta č. 2 Nelze přesně vyčíslit 
náklady na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty. 
Dopad na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty 
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 

Vzhledem k tomu, že navržené opatření 
napomůže k vyššímu využívání vozidel 
s alternativním pohonem, lze očekávat 
pozitivní přínos na podnikatelské prostředí. 
Přínos nelze spatřovat pouze v rostoucích 
prodejích vozidel s alternativním pohonem a 
tím pozitivním přínosu pro finální výrobce 
vozidel (přínos zejména pro plnění povinných 
cílů snižování emisí CO2 z osobních vozidel dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
443/2009/ES). Přínosu bude dosaženo i v 
oblastech zaměřených na technologický a 
konstrukční výzkum a vývoj, zejména v 
případě hybridních a plug-in hybridních 
vozidel a elektromobilů.  
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modelu vozidla. Pro 
stanovení odhadu dopadů 
byl proveden zjednodušený 
výpočet celkových nákladů 
na pořízení a provoz 
vozidla za dobu životnosti 
vozidla pro kategorii mini 
vozidla, malá vozidla a 
vozidla nižší střední a 
střední třídy, který je 
obsahem této kapitoly. 

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.  
 

 

 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Vzhledem k tomu, že varianta č. 2 má pozitivní dopad na životní prostředí, podnikatelský 

sektor, je plně v souladu s bodem 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 a při vhodně nastavené kombinaci alternativních pohonů nedojde k negativním 

dopadům na veřejné zadavatele, doporučuje předkladatel k realizaci variantu č. 2. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Doporučená varianta č. 2 bude implementována nařízením vlády, které mění NV č. 173/2016 

Sb. 

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. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci zpětné vazby od 

veřejných zadavatelů při poskytování metodické podpory. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Materiál byl konzultován s následujícími organizacemi a společnostmi: 

Státní orgány: 

 Ministerstvo dopravy 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Profesní svazy a asociace: 

 Svaz dovozců automobilů 

 Sdružení automobilového průmyslu 

 Český plynárenský svaz 

 Česká asociace LPG 

 ČEZ 

 
8. Kontakty na zpracovatele RIA 

JUDr. Jana Nedvědická 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Odbor práva veřejných zakázek a koncesí 
tel: +420 234 154 053 
e-mail: Jana.Nedvedicka@mmr.cz 

Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. 
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor ochrany ovzduší 
tel.: +420 267 122 455 
e-mail: jiri.hromadko@mzp.cz  

Mgr. Jan Bezděkovský  
Ministerstvo dopravy  
Odbor strategie  
tel.: +420 225 131 336 
e-mail: jan.bezdekovsky@mdcr.cz 
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Příloha č. 1 Zjednodušený výpočet celkových nákladů na pořízení a provoz vozidla za dobu životnosti vozidla 

Mini vozidla 

Tab. 1 Zjednodušené celkové náklady na pořízení a provoz vozidla za dobu životnosti u kategorie mini vozidla 

Mini vozidla   Hyundai i10 CitiGo VW - up 

Druh pohonu  
Benzín LPG Benzín CNG Benzín CNG Elektro 

Pořizovací cena vozidla Kč 239 990 279 900 207 900 284 900 254 900 302 900 639 900 

Plánovaný počet let provozování 10 let 10 10 10 10 10 10 10 

Průměrný počet ročně ujetých kilometrů 20 000 km 20 000 20000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Spotřeba paliva l(m3,kWh)/100 km 4,7 6,5 4,4 4,5 4,4 4,1 11,7 

Minimální cena paliva Kč/l(m3,kWh) 31 13 31 18 31 18 2 

Maximální cena paliva Kč/l(m3,kWh) 37 17 37 22 37 22 4 

Náklady na spotřebované palivo při min. ceně paliva Kč/životnost 291 400 169 000 272 800 162 000 272 800 147 600 46 800 

Náklady na spotřebované palivo při max. ceně paliva Kč/životnost 347 800 221 000 325 600 198 000 325 600 180 400 93 600 

Předpokládané servisní nákladya)  Kč/životnost 90 000 117 000 90 000 117 000 90 000 117 000 15 000 

Součet nákladů při min ceně paliva Kč 621 390 565 900 570 700 563 900 617 700 567 500 701 700 

Součet nákladů při max. ceně paliva Kč 677 790 617 900 623 500 599 900 670 500 600 300 748 500 

Rozdíl nákladů při min. ceně palivab) rozdíl k BA Kč 
 

-55 490 
 

-6 800 
 

-50 200 84 000 

Rozdíl nákladů při max. ceně palivab) rozdíl k BA Kč 
 

-59 890 
 

-23 600 
 

-70 200 78 000 

Pozn.:  a) Předpokládané servisní náklady na prvních 100 tis. km odpovídají průměrným servisním nákladům obsaženým ve Studii PwC "Servisní náklady 2013". Náklady na druhých 100 tis. km odpovídají 1,5 
násobku nákladů na prvních 100 tis. km.  U naftových vozidel a vozidel na LPG a CNG jsou náklady navýšeny o 30 %. U elektromobilů jsou servisní náklady odhadnuty na 15 tis. Kč.  
b) - Úspora, + Zvýšené náklady. 
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Malá vozidla 

Tab. 2 Zjednodušené celkové náklady na pořízení a provoz vozidla za dobu životnosti u kategorie malá vozidla 

Malá vozidla 
 

Hyundai ix20 Škoda Fabia* Fiat Punto Toyota Yaris Kia Soul  

Druh pohonu 
 

Nafta Benzín LPG Nafta Benzín CNG Nafta Benzín LPG CNG Benzín Hybrid Nafta Benzín Elektro 

Pořizovací cena auta  Kč 379 990 349 990 385 980 368 900 276 900 331 900 320 000 257 000 282 000 349 300 335 900 382 900 574 980 504 980 849 980 

Plánovaný počet let provozování 10 let 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Průměrný počet ročně ujetých kilometrů 20 000 km 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Spotřeba paliva l(m3,kWh)/100 km 4,2 5,9 8,1 3,6 4,8 5,3 3,4 5,7 7,0 6 4,9 3,3 5 6,9 14,7 

Minimální cena paliva Kč/l(m3,kWh) 30 31 13 30 31 18 30 31 13 18 31 31 30 31 2 

Maximální cena paliva Kč/l(m3,kWh) 35 37 17 35 37 22 35 37 17 22 37 37 35 37 4 

Náklady na spotřebované palivo při min ceně paliva Kč/životnost 252 000 365 800 210 600 216 000 297 600 190 800 204 000 353 400 182 000 216 000 303 800 204 600 300 000 427 800 58 800 

Náklady na spotřebované palivo při max. ceně paliva Kč/životnost 294 000 436 600 275 400 252 000 355 200 233 200 238 000 421 800 238 000 264 000 362 600 244 200 350 000 510 600 117 600 

Předpokládané servisní náklady Kč/životnost 118 300 91 000 118 300 118 300 91 000 118 300 118 300 91 000 118 300 118 300 91 000 91 000 118 300 91 000 15 000 

Součet nákladů při min. ceně paliva Kč 750 290 806 790 714 880 703 200 665 500 641 000 642 300 701 400 582 300 683 600 730 700 678 500 993 280 1 023 780 923 780 

Součet nákladů při max. ceně paliva Kč 792 290 877 590 779 680 739 200 723 100 683 400 676 300 769 800 638 300 731 600 789 500 718 100 1 043 280 1 106 580 982 580 

Rozdíl nákladů při min. ceně paliva rozdíl k BA Kč 
  

-91 910 
  

-24 500 
  

-119 
100 

-17 800 
 

-52 200 
 

 -100 000 

Rozdíl nákladů při max. ceně paliva rozdíl k BA Kč 
  

-97 910 
  

-39 700 
  

-131 
500 

-38 200 
 

-71 400 
 

 -124 000 

Rozdíl nákladů při min. ceně paliva rozdíl k NM Kč 
  

-35 410 
  

-62 200 
  

-60 000 41 300 
   

 -69 500 

Rozdíl nákladů při max. ceně paliva rozdíl k NM Kč 
  

-12 610 
  

-55 800 
  

-38 000 55 300 
   

 -60 700 

*) Homologovaná přestavba od společnosti Havex-auto. 
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Nižší střední třída a střední třída 

Tab. 3 Zjednodušené celkové náklady na pořízení a provoz vozidla za dobu životnosti u kategorie nižší střední třída 

Nižší střední třída a střední třída 
 

Opel Astra Octavia VW Golf Toyota Auris Active 
Nisan 
Leaf* 

Druh pohonu 
 

Nafta Benzín LPG Nafta Benzín CNG Nafta Benzín CNG Plug-in Elektro Nafta Benzín Hybrid Elektro 

Pořizovací cena auta  Kč 510 900 468 900 518 900 508 900 451 900 504 900 502 900 442 900 507 900 1 009 900 930 900 488 900 457 900 519 900 730 000 

Plánovaný počet let provozování 10 let 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Průměrný počet ročně ujetých kilometrů 20 000 km 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Spotřeba paliva l(m3,kWh)/100 km 3,9 5,9 7,6 3,8 4,5 5,3 3,8 4,9 5,3 12,7 12,7 4,2 5,6 3,5 15 

Minimální cena litru paliva Kč/l 30 31 13 30 31 18 30 31 18 2 2 30 31 31 2 

Maximální cena paliva Kč/l 35 37 17 35 37 22 35 37 22 4 4 35 37 37 4 

Náklady na spotřebované palivo při min ceně paliva Kč/životnost 234 000 365 800 197 600 228 000 279 000 190 800 228 000 303 800 190 800 50 800 50 800 252 000 347 200 217 000 60 000 

Náklady na spotřebované palivo při max. ceně paliva Kč/životnost 273 000 436 600 258 400 266 000 333 000 233 200 266 000 362 600 233 200 101 600 101 600 294 000 414 400 259 000 120 000 

Předpokládané servisní náklady Kč/životnost 127 400 98 000 127 400 127 400 98 000 127 400 127 400 98 000 127 400 98 000 15 000 127 400 98 000 98 000 15 000 

Součet nákladů při min. ceně paliva Kč 872 300 932 700 843 900 864 300 828 900 823 100 858 300 844 700 826 100 1 158 700 996 700 868 300 903 100 834 900 805 000 

Součet nákladů při max. ceně paliva Kč 911 300 1 003 500 904 700 902 300 882 900 865 500 896 300 903 500 868 500 1 209 500 1 047 500 910 300 970 300 876 900 865 000 

Rozdíl nákladů při min. ceně paliva rozdíl k BA Kč 
  

-88 800 
  

-5 800 
  

-18 600 332 600 152 000 
  

-68 200 -72 350 

Rozdíl nákladů při max. ceně paliva rozdíl k BA Kč 
  

-98 800 
  

-17 400 
  

-35 000 341 000 144 000 
  

-93 400 -75 050 

Rozdíl nákladů při min. ceně paliva rozdíl k NM Kč 
  

-28 400 
  

-41 200 
  

-32 200 314 000 138 400 
  

-33 400 -60 800 

Rozdíl nákladů při max. ceně paliva rozdíl k NM Kč 
  

-6 600 
  

-36 800 
  

-27 800 306 000 151 200 
  

-33 400 -40 050 

*) Rozdíl nákladů byl stanoven k průměrným nákladům vozidel na předchozí benzínová a naftová vozidla.
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Příloha č. 2 Přehled aktuální nabídky nových vozidel s klasickým a alternativním pohonem 

v ČR 

Přehled nabídky nových vozidel je převzat ze studie Analýza zavedení opatření k podpoře 

nákupu osobních vozidel šetrných k životnímu prostředí (bonus/malus), kterou pro MŽP 

v současné době zpracovává Centrum pro otázky životního prostředí. 

Přibližně polovinu záznamů představují benzínová vozidla, 44 % naftová vozidla, takřka 2% 

podíl mají vozidla s hybridním pohonem, 1,5 % vozidla na CNG, 1 % vozidla na LPG a na 

vozidla s elektrickým pohonem připadá 0,2 %. Podrobnější členění dle třídy vozidla (6 

velikostních kategorií – mini, malé, nižší střední, střední, vyšší a luxusní) přibližuje následující 

tabulka. 

Tab. 5 Aktuální nabídka nových vozidel dle paliva a třídy 

třída/pohon benzín diesel CNG+benzín LPG+benzín hybrid 
elektrická 

vozidla 

mini 208 4 18 4 0 1 

malé 523 198 4 21 5 5 

nižší střední třída 1130 1056 55 15 26 5 

střední 623 883 0 12 36 0 

vyšší 105 143 0 0 19 0 

luxusní 26 18 0 0 8 0 

celkem 2615 2302 77 52 94 11 

 

Podrobnější přehled nabídky nových vozidel v segmentu vozů s alternativními pohony (LPG, 

CNG, hybridní a elektrická vozidla) ukazuje relativně odlišné rozšíření alternativních pohonů 

ve velikostních třídách. Zatímco hybridní pohony se téměř nevyskytují v třídě nejmenších aut 

(a plug-in hybridní vozidla ani v třídě malých aut), pohon na CNG a LPG není nabízen u 

vozidel vyšší a luxusní třídy (resp. u CNG ani ve střední třídě) a obdobně to platí i pro vozidla 

s elektrickým pohonem.  

Tab. 6 Počet modelových kombinací vozů s alternativními pohony podle továrních značek 

značka / třída mini malé 
nižší 

střední 
třída 

střední vyšší luxusní 

plug-in hybridní vozidla 

Audi - - 2 - - - 

BMW - - 1 1 1 3 

Mercedes-Benz - - - 4 1 1 

Toyota - - 2 - - - 

Volkswagen - - 1 2 - - 

Volvo - - - 6 4 - 

Hyundai    1   

ostatní hybridní vozidla 

BMW - - - - 1 - 

DS - - - 1 - - 

Ford - - - 1 - - 

Lexus - - 4 12 11 - 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAKMMN64B)



20 
 

značka / třída mini malé 
nižší 

střední 
třída 

střední vyšší luxusní 

Mercedes-Benz - - - 2 1 4 

Peugeot - - 2 1 - - 

Suzuki - 1 - - - - 

Toyota - 4 14 6 - - 

CNG 

Audi - - 4 - - - 

Fiat 1 4 2 - - - 

Mercedes-Benz - - 2 - - - 

Opel - - 8 - - - 

SEAT 4 - 3 - - - 

Škoda 10 - 12 - - - 

Volkswagen 3 - 24 - - - 

LPG 

Dacia - 4 2 - - - 

Fiat 1 2 - - - - 

Kia - 1 - - - - 

Mitsubishi - - 1 2 - - 

Opel 3 15 13 12 - - 

Hyundai 1 1 - - - - 

elektrická vozidla 

BMW - 4 - - - - 

Kia - 1 - - - - 

Mercedes-Benz - - 1 - - - 

Nissan - - 3 - - - 

Volkswagen 1 - 1 - - - 

Hyundai - - - 1 - - 
 

Z hlediska katalogové ceny je nejlevnějším z nabízených nových vozidel s alternativním 

pohonem Dacia Logan 0.9 TCe LPG (240 900 Kč), nejlevnějším novým automobilem na CNG 

je třídveřová verze Seat Mii 1.0 CNG (272 900 Kč), nejlevnějším hybridním vozidlem je Toyota 

Yaris HSD (382 900 Kč), plug-in hybridním vozidlem je BMW 2 Active Tourer 225xe (958 100 

Kč) a nejlevnějším vozidlem s elektrickým pohonem je Volkswagen e-Up! (639 900 Kč). 

Tab. 7 Nejnižší katalogové ceny modelových kombinací vozidel s alternativním pohonem podle 

továrních značek (v Kč) 

značka / třída mini malé 
nižší 

střední 
třída 

střední vyšší luxusní 

plug-in hybridní vozidla 

Audi - - 995 900 - - - 

BMW - - 958 100 1 133 600 1 862 900 2 575 300 

Mercedes-Benz - - - 1 294 700 1 954 150 2 947 560 

Toyota - - 959 000 - - - 

Volkswagen - - 1 009 900 1 149 900 - - 

Volvo - - - 1 424 300 2 131 800 - 
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značka / třída mini malé 
nižší 

střední 
třída 

střední vyšší luxusní 

ostatní hybridní vozidla 

BMW - - - - 1 765 400 - 

DS - - - 1 048 900 - - 

Ford - - - 824 990 - - 

Lexus - - 629 000 999 900 1 223 000 - 

Mercedes-Benz - - - 1 185 800 1 372 140 2 158 640 

Peugeot - - 808 000 946 100 - - 

Suzuki - 404 900 - - - - 

Toyota - 364 900 519 900 788 900 - - 

CNG 

Audi - - 673 900 - - - 

Fiat 332 900 349 300 444 900 - - - 

Mercedes-Benz - - 715 110 - - - 

Opel - - 441 118 - - - 

SEAT 272 900 - 477 900 - - - 

Škoda 274 900 - 504 900 - - - 

Volkswagen 302 900 - 507 900 - - - 

LPG 

Dacia - 240 900 260 900 - - - 

Fiat 264 900 282 000 - - - - 

Kia - 351 000 - - - - 

Mitshubishi - - 425 900 716 000 - - 

Opel 343 900 284 900 518 900 608 900 - - 

Hyundai 279 900 385 980 - - - - 

elektrická vozidla 

BMW - 936 000 - - - - 

Kia - 849 980 - - - - 

Mercedes-Benz - - 1 020 000 - - - 

Nissan - - 730 000 - - - 

Volkswagen 639 900 - 930 900 - - - 
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Příloha č. 3 Environmentální přínosy vozidel s alternativním pohonem 

Produkce emisí znečisťujících látek 

Maximální produkce emisí znečisťujících látek (oxid uhelnatý, oxidy dusíku, nespálené 

uhlovodíky a pevné částice) z vozidel je limitována emisními normami EURO, které jsou 

zaváděny a zpřísňovány od roku 1992. Pro schvalování (homologaci) vozidel z pohledu 

měření emisí se používá evropský jízdní cyklus tzv. NEDC (New European Driving Cycle). Dle 

tohoto testu je vozidlo umístěno v laboratoři na válcové zkušeně a jeho emise jsou měřeny 

při předem definovaném způsobu jízdy vozidla (rychlost vozidla, zrychlení vozidla, zařazený 

rychlostní stupeň atd.). Poslední emisní normy EURO 5 a 6 byly zavedeny nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z 

hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 

přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Emisní limit EURO 6 je platný od září 

2014.  

Tab. 4 Produkce emisí znečisťujících látek g/km dle emisní normy EURO 5/6 

EU Norma Datum CO HC HC+NOx NOx PM 
PN 

počet částic 

Naftové vozidlo 

Euro 5 2011.09 0.50 - 0.23 0.18 0.005 6.0×1011 

Euro 6 2014.09 0.50 - 0.17 0.08 0.005 6.0×1011 

Benzínové vozidlo 

Euro 5 2009.09 1.0 0.10 - 0.06 0.005 - 

Euro 6 2014.09 1.0 0.10 - 0.06 0.005 6.0×1011 

Pozn.: U benzínových vozidel se počet pevných částic měří pouze u motorů s přímým vstřikem paliva. 

V minulém roce bylo dále schváleno nařízení Komise 2016/646/EU, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6). 

Tato úprava zavádí povinnost při schvalování vozidla měřit taktéž emise v reálném provozu 

vozidla. K měření vozidla byl zaveden tzv. real emissions driving test (RDE test). Od 1. září 

2018 se tak při schvalování vozidla do provozu budou měřit emise i v reálném provozu. Test 

RDE bude pouze doplňkovým testem, jehož úkolem bude ověřit účinnost všech systémů ke 

snižování emisí ve všech provozních stavech.  

Elektrická vozidla 

Tato vozidla neprodukují v místě provozu žádné emise znečisťujících látek. Přínos těchto 

vozidel ke zlepšení kvality ovzduší v místě jejich provozu je nejvyšší ze všech alternativních 

pohonů. 

Plug-in hybridy 

V případě, že jsou tato vozidla provozována pouze v elektrickém režimu, neprodukují v místě 

provozu taktéž žádné znečisťující látky. V běžné praxi je odhadováno, že cca 60 – 80 % jízd je 

uskutečněno s čistě elektrickým pohonem. 

Vozidla na stlačený zemní plyn 
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Vozidla na zemní plyn produkují nižší množství emisí pevných částic v porovnání s klasickými 

benzínovými a naftovými vozidly. Vozidla často emitují i mírně nižší množství emisí oxidů 

dusíku. Úspora oxidů dusíku je však závislá na technickém nastavení motoru, proto je různá u 

každého vozidla. Vzhledem k tomu, že emisní norma EURO 6 je platná cca 2 roky a podíl 

vozidel s  pohonem na CNG je relativně nízký, neexistuje statisticky významné množství 

provedených měření k tomu, aby bylo možné stanovit obecné závěry o procentuální míře 

úspor v produkci emisí znečisťujících látek.   

Níže je znázorněna produkce emisí oxidů dusíku a počtu pevných částic u vozidla Volkswagen 

Golf VII generace.  

Graf. 3 Produkce emisí znečisťujících látek vozidla VW Golf VII 

 
Zdroj.: http://www.gibgas.de/Planet%20Erde/Emissionen. Data převzata z německé databáze KBA. Emise měřeny 

v homologačním cyklu NEDC.  

Z grafu je patrné, že vozidlo VW Golf VII produkuje výrazně nižší počet pevných částic 

v porovnání s klasickým benzínovým a naftovým pohonem. U tohoto vozidla došlo i 

k poměrně významnému snížení produkce emisí oxidů dusíku. 

Vozidla na zkapalněný ropný plyn 

Vozidla na zkapalněný ropný plyn produkují taktéž nižší množství emisí pevných částic v 

porovnání s klasickými benzínovými a naftovými vozidly. Dosažení úspory produkce emisí 

oxidů dusíku již nebývá tak časté jako u vozidel na zemní plyn. Dosažení úspory emisí oxidů 

dusíku je opět závislé na technickém nastavení motoru. Opět ovšem neexistuje statisticky 

významné množství provedených měření k tomu, aby bylo možné stanovit obecné závěry o 

procentuální míře úspor v produkci emisí znečisťujících látek. 

Níže je znázorněna produkce emisí oxidů dusíku a počtu pevných částic u vozidla Fiat 500L. 

Vozidlo bylo měřeno v reálném provozu, tj. v testu RDE. Měření provedla v roce 2016  

Evropská  asociace LPG.   
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Graf. 4 Produkce emisí oxidů dusíku vozidla Fiat 500L 

 
Zdroj: http://www.gtbilgass.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/RDE-test-results-v2.pdf 

Graf. 5 Počet pevných částic vozidla Fiat 500L 

 
Zdroj: http://www.gtbilgass.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/RDE-test-results-v2.pdf 

Z provedeného měření vyplývá, že produkce emisí oxidů dusíku je při provozu na LPG stejná 

jako při provozu na motorový benzín. Při provozu na LPG však došlo k výrazné redukci počtu 

pevných částic. 

Klasická hybridní vozidla 

Klasická hybridní vozidla jsou schopná akumulovat energii, která by byla ztracena při 

deceleraci (brždění) vozidla a posléze ji využít k pohonu vozidla. Využitím této energie 

dosáhnou hybridní vozidla nižší spotřeby paliva (o cca 30 %) v porovnání s klasickými vozidly, 

což se projeví úměrně nižší produkcí emisí znečisťujících látek. 

Produkce emisí skleníkových plynů 

Změna klimatu je v současnosti jedním z nejzávažnějších a nejvíce diskutovaným globálním 

ekologickým problémem. Její příčinou je zesilování skleníkového efektu atmosféry 
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zapříčiněného zvyšováním koncentrace antropogenních emisí skleníkových plynů. Právě 

sektor dopravy je jedním z významných producentů emisí skleníkových plynů. V roce 1990 

představovaly emise z dopravy pouhá 4 % celkových emisí CO2 v České republice, v roce 

2000 již 8 % a v roce 2015 14,1 %. Tento růstový trend je velmi nepříznivý, avšak emise stále 

nedosahují hodnot z vyspělých zemí EU (např. ve Velké Británii činí podíl dopravy na emisích 

CO2 27 %).  

Vozidla na alternativní pohon produkují nižší emise skleníkových plynů v porovnání 

s klasickými vozidly, proto je vyšší využívání vozidel s alternativním pohonem přínosné pro 

ochranu klimatu. 

Pro posouzení environmentálních dopadů jednotlivých paliv z pohledu produkce emisí 

skleníkových plynů se používá analýza hodnocení životního cyklu (LCA - Life Cycle 

Assessment), která se v kontextu s motorovými palivy označuje jako analýza od zdroje ke 

kolům (Well-to-Wheels Analyses). Výsledkem této analýzy je stanovení množství 

vyprodukovaných emisí skleníkových plynů vozidlem na ujetou vzdálenost 1 km v rámci 

celého životního cyklu paliva. Za nejvýznamnější Well to Wheels analýzu motorových paliv 

pro evropský region lze považovat studii Well to Wheels Analysis of Future Automotive Fuels 

and Powertrains in the European Context vypracovanou EUCAR (the European Council for 

Automotive R & D),  CONCAVE (the Oil Companies‘ European Association for Environment, 

Health and Safety in Refining and Distribution) a JRC (the Joint Research Centre of the EU 

Commission). Výsledky analýzy shrnuje následující graf. 

Graf 6. Produkce emisí skleníkových plynů jednotlivých paliv 

 

Zdroj.:http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/iet.jrc.ec.europa.eu.about-jec/files/documents/wtw_app_1_v4a_march_2014_final.pdf 

Z grafu vyplývá, že nejnižší emise skleníkových plynů vyprodukují čistě elektrická vozidla. 

Klasická hybridní vozidla dosáhnou úspory cca 30 %. Vozidla na zemní plyn dosáhnou cca 

15% úspory v porovnání s benzínovým pohonem, LPG dosáhne úspory cca 10 %. V porovnání 

s naftovým pohonem však plynná paliva nevykazují výrazný přínos. 
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Příloha č. 4 Přehled objemu finančních prostředků vynaložených veřejnými zadavateli na 
podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na nákup silničních vozidel kategorie N1 a M1 
v letech 2014 a 2015 

 

Datum 
prvního 
odeslání 
formuláře 
do 
Věstníku 
veřejných 
zakázek CPV kód CPV název 

Počet 
veřejných 
zakázek 

Cena v Kč bez 
DPH 

2014 34100000-8 Motorová vozidla  52 175 631 062,62 

2014 34110000-1 Osobní vozidla  50 282 002 612,32 

2014 34111000-8 Kombi a limuzíny  3 6 355 379,00 

2014 34111100-9 Kombi 3 2 395 009,54 

2014 34111200-0 Limuzíny  1 2 169 364,00 

2014 34114400-3 Minibusy  2 4 934 251,24 

2014 34115000-6 Jiná osobní vozidla 1 457 700,00 

2014 34115200-8 Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí  3 5 823 514,00 

2014 34130000-7 Motorová vozidla pro přepravu zboží 5 7 634 578,00 

2014 34136000-9 Dodávky 12 68 771 302,49 

2014 34136100-0 Lehké dodávky 1 3 080 000,00 

2014 34144700-5 Užitková vozidla  7 15 138 249,00 

2014 34144900-7 Elektrická vozidla  1 1 519 000,00 

2015 34100000-8 Motorová vozidla  44 182 957 024,34 

2015 34110000-1 Osobní vozidla  58 852 389 138,57 

2015 34111000-8 Kombi a limuzíny  1 295 572,00 

2015 34111100-9 Kombi 1 1 005 000,00 

2015 34111200-0 Limuzíny  1 1 581 831,40 

2015 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol  2 1 312 384,00 

2015 34114400-3 Minibusy  2 2 645 566,76 

2015 34130000-7 Motorová vozidla pro přepravu zboží 1 3 365 000,00 

2015 34131000-4 Pick-upy  3 7 209 742,00 

2015 34136000-9 Dodávky 4 10 403 097,00 

2015 34136100-0 Lehké dodávky 2 2 968 984,56 

2015 34144700-5 Užitková vozidla  10 28 291 581,00 
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