
VII.

Číslo 

připomín

ky

Připomínk

ové místo

K části Zásadní/

doporuč

ující

Text připomínky Vypořádání Odůvodnění Reakce na vypořádání (pokud zde není uvedena 

výslovná reakce připomínkového místa, tak platí, že 

připomínkové místo se způsobem vypořádání své 

připomínky souhlasí bez dalšího komentáře)

1 ÚVČR-

KOM

§ 1 D Navrhujeme podtrhnout text: "Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie" a vykázat jej celexovým číslem 32019L1161. Spolu s tím

navrhujeme tento paragraf vykázat též v rozdílové tabulce k čl. 2 směrnice 2019/1161.

Akceptováno.

2 ÚVČR-

KOM

Důvodová 

zpráva, 

část I.

písm. e) 

D V této části důvodové zprávy mají být dle čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních pravidel vlády uvedeny všechny relevantní právní akty EU. Nutno

předkladatelem doplnit. Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Cílem předloženého návrhu je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění

směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. 

Pro návrh je dále relevantní úprava obsažená zejména ve

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES  ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čis-tých a energeticky účinných silničních vozidel,

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání ve-řejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES, v

konsolidovaném znění, 

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání za-kázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství,

energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES, v konsolidovaném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřej-ných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalo-vání motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i

systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a

č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s

těmito vozidly, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru

nad trhem s těmito vozidly, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o po-žadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich

přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti, v platném

znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schva-lování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z

těžkých nákladních vozidel (Eu-ro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o

zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schva-lování 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, v platném znění,

- směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění in-frastruktury pro alternativní paliva,

- směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o pod-poře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Akceptováno. Doplněno.

3 ÚVČR-

KOM

Rozdílová 

tabulka

D Text navrhovaného právního předpisu v rozdílové tabulce musí odpovídat textu uvedenému ve vlastním návrhu. Nutno upravit. Směrnicovou definici silničního

vozidla navrhujeme uvádět v rozdílové tabulce také u § 2 odst. 3 písm. a) body 1. až 5. Naopak směrnicová definice těžkého užitkového vozidla s nulovými

emisemi není transponována navrhovaným § 3. Navrhujeme vypustit. 

Akceptováno. Bereme na vědomí, RT nebyla předložena.

4 ÚVČR-

KOM

Obecně Z 1. Navrhujeme, aby předkladatel sjednotil svoji praxi při uvádění odkazů na přímo použitelné akty EU. Standardně se pracuje s formulací přímo použitelný

předpis Evropské unie upravující… xx), přičemž se obecně charakterizuje jeho obsah, často odpovídající názvu právního aktu v Úředním věstníku EU. V

poznámce pod čarou se pak uvede celý název v souladu s Úředním věstníkem EU, jak ukládají LPV v čl. 47. Byl-li přímo použitelný předpis EU změněn,

použije se v poznámce pod čarou dodatek „, v platném znění“. Dojde-li ke změně takového právního aktu EU, není změna implementační úpravy natolik

nezbytná, neboť samotná poznámka pod čarou nemá normativní povahu. Tato připomínka se týká úpravy v navrhovaném § 2, § 3 a § 4. Předkladatel by se

tak mohl vyhnout i formulaci, která je uvedená v navrhovaném § 3 písm. a) zákona „nebo podle následných právních aktů“, která je vůči adresátům normy

nevstřícná a z legislativního hlediska nestandardní.

Dále uvádíme, že směrnicová úprava je primárně určená pro členské státy, nezavazuje přímo jednotlivce. Dle požadavků výše uvedených Metodických

pokynů je směrnici nutno do vnitrostátního právního řádu řádně transponovat (viz zejm. čl. 20). Odkaz použitý v navrhovaném § 3 písm. b) zákona proto

považujeme za nevhodný a navrhujeme odkazovat na vnitrostátní transpoziční úpravu k příslušným směrnicím. V případě směrnice o zavádění infrastruktury

pro alternativní paliva (2014/94/EU) půjde pravděpodobně o ustanovení zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Jde-li o

směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (2018/2001), její transpoziční úprava se připravuje. Transpoziční lhůta k ní však uplyne dříve

než ke směrnici 2019/1161. 

Rovněž jsme názoru, že formulace v navrhovaném § 4 odst. 3 zákona „a prováděcími opatřeními k němu“ odkazující na prováděcí opatření k nařízení

Evropského parlamentu a Rady č. 595/2009 a k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 715/2007, kterými se doslovně přepisuje text směrnice, je velmi

neurčitá. Není zřejmé, co se „prováděcími opatřeními“ myslí. Navrhujeme zpřesnit v textu. Má-li se jednat o přímo použitelná nařízení k nařízením č.

595/2009 a č. 715/2007, která ještě nebyla vydána, ale očekává se jejich brzké a rychlé přijetí s okamžitými dopady, je minimálně potřeba uvést místo

odkazu na „prováděcí opatření“ to, že se jedná o přímo použitelný předpis přijatý na základě zmiňovaných nařízení. Preferujeme navíc formulaci, ze které

bude zřejmé, který článek nařízení č. 595/2009 a č. 715/2007 se budoucími nařízeními má provádět. Očekávané budoucí rychlé vydání prováděcích

nařízení, resp. nařízení v přenesené pravomoci, která jednotlivé postupy měření upřesní, je nutné uvést a vysvětlit v důvodové zprávě. 

Akceptováno. ÚV ČR KOM: K § 3 - nízkoemisní vozidlo - v nynějším 

písm.c) je odkaz na směrnici 2018/2001 správně 

nahrazován odkazem na ustanovení vnitrostátního práva. 

Nejsme si však jisti, zda § 16 energetického zákona 

(obsahující ustanovení o působnosti ministerstva) je 

odpovídajícím transpozičním ustanovením k čl. 26 

uvedené směrnice. Navrhujeme přezkoumat, nejlépe 

projednat s gestorem dané směrnice. Předkladatel: 

Uvedené jsme právě již předtím konzultovali s gestorem 

směrnice - MPO. Jejich odpověď byla následující: 

"Uvedený článek 26 směrnice 2018/2001, tedy  „Zvláštní 

pravidla pro biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy 

vyrobená z potravinářských a krmných plodin“ byl defakto 

transponován konstrukcí, tvorbou a vydáním 

vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, kde 

jsme museli respektovat požadavky uvedené v čl. 26 

směrnice. Některé části článku směrnice jsou 

netranspoziční, jelikož popisují činnosti Komise. Z 

legislativního hlediska jsme tento článek transponovali do 

§ 16 energetického zákona, což je působnost MPO, kde 

jsme uvedli, že MPO vypracovávaná vnitrostátní plán."  

Patrně tedy asi bude potřeba přidat do příslušného 

ustanovení informaci, že to tedy má být v souladu s 

vnitrostátním plánem vydaným Ministerstvem průmyslu a 

obchodu na základě § 16 energetického zákona.  OKOM: 

ok

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel)

Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



5 ÚVČR-

KOM

Obecně Z 2. Navrhujeme uvážit, zda je vhodné návrh zákona limitovat časově (viz navrhovaný § 2 odst. 1 zákona - do 31. prosince 2030), a není prozíravější

s ohledem na znění čl. 5 odst. 6 směrnice 2009/33/ES, ve znění směrnice 2019/1161, navrhovat zákon bez časového omezení, když není jisté, zda bude pro

období po 1. 1. 2030 přijata na úrovni EU nová úprava s nově nastavenými cíli. Z navrhované koncepce zákona tak vyplývá, že pro období po roce 2030

bude nutné přijmout nové legislativní opatření v každém případě. 

Vysvětleno. Směrnice pojednává o následujících pětiletých obdobích. Nelze 

proto zavést neomezené období po 31. 12. 2025, musela by se 

vyjmenovat všechna po roce 2030 následující pětiletá období, ve 

kterých by ještě povinnost platila. Předkladatel však nepovažuje 

za přehledné doplňovat právní úpravu o výčet období 

následujících po roce 2030 a preferuje cestu následné 

novelizace implementačního předpisu, který bude reflektovat 

aktuální vývoj evropského práva. Rovněž si lze jen těžko 

představit, že legislativa by nebyla po deseti letech zcela 

neaktuální, a to především vzhledem k vývoji technologií v 

oblasti předmětné právní úpravy. Adresáti povinnosti by rovněž 

byli poněkud mateni takto do budoucna zavedenou legislativou, 

když tato bude stejně s nejvyšší pravděpodobností změněna, 

což by ovšem v návrhu zákona uvedeno nebylo. 

6 ÚVČR-

KOM

Poznámka 

pod čarou 

č. 1

Z U citace směrnice 2009/33/ES nelze na jejím konci uvést text: "v platném znění". Všechny směrnice, které jsou do zákona transponovány, je nutné vykázat

tzv. referenčním odkazem v souladu s čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. V poznámce pod čarou je tedy nutné na samostatný řádek pod směrnici

2009/33/ES uvést směrnici 2019/1161 a tuto citovat úplným názvem, jak je směrnice uveřejněna v Úředním věstníku EU. Případně je možné akceptovat

úzus spočívající v tom, že se místo slov „v platném znění“ uvedou slova „ ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161“ (tento způsob

se používá zejména v případě velkého množství novelizačních směrnic a nařízení měnících původní směrnici, které je nevhodné vyjmenovávat na každý

řádek zvlášť). Každopádně číslo transponované směrnice 2019/1161 musí být v návrhu (v poznámce pod čarou) uvedeno výslovně.

Akceptováno. ÚVČR-KOM: Navrhujeme směrnice v poznámce pod 

čarou uvést na samostatný řádek, v tomto případě tomu 

nic nebrání. Bude tak naplněna dikce čl. 48 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády. Předkladatel: Provedeno

7 ÚVČR-

KOM

§ 2 odst. 3 Z Obecně úprava směrnice 2009/33/ES, ve znění směrnice 2019/1161, dopadá na vozidla kategorie M a N dle „základního“ nařízení o schvalování motorových

vozidel 2018/858 – viz čl. 4 odst. 3 směrnice 2009/33/ES, ve znění směrnice 2019/1161. Jsme názoru, že není beze zbytku vhodné odkazovat na kategorie

vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť ty jsou uvedeny až prováděcím předpisem (v některých jeho částech ještě odkazem

na dřívější směrnici 2007/46/ES, přičemž je nutno zdůraznit, že příslušnou transpoziční úpravu bude vzhledem k nahrazení směrnice nařízením nutno

změnit). Není jasné, proč předkladatel neodkazuje přímo na příslušné ustanovení přímo použitelného předpisu EU, tj. nařízení 2018/858, které primárně

příslušné kategorie vozidel popisuje. Dále uvádíme, že není bez pochybností v navrhovaném § 2 odst. 3 písm. a) bod 1. a 2. zákona vylučovat kategorie

vozidel T, C, R, S a L – viz vyloučení zemědělských nebo lesnických vozidel a dvojkolových nebo tříkolových vozidel – když již zprogramů pro financování

pořizování nízkoemisních vozidel.ýlučně pro přepravu sedících cestujících). U vozidel s kapacitou nepřekračující 22 cestujících kromě řidiče pak dle tohoto

předpisu existují dvě třídy: „Třída A“ (vozidla zkonstruovaná pro dopravu stojících cestujících; vozidla této třídy mají sedadla a musí být vybavena pro stojící

cestujíc) a „Třída B“ (vozidla nezkonstruovaná pro dopravu stojících osob; vozidla této třídy nejsou vybavena pro stojící cestující). Tzv. klasickému autokaru

odpovídá charakteristika vozidla M3 Třídy II. Za malý autokar lze pak označit vozidlo do 22 cestujících, které není „vybaveno pro stoj

Vysvětleno. V návrhu novely zákona č. 56/2001 Sb., který implementuje 

nařízení 2018/858 zůstane příslušné zmocnění pro kategorizaci 

vozidel. Předpokládáme, že ve vztahu ke kategorii M a N se pak 

vyhláška č. 341/2014 Sb. změní tak, že bude pouze odkazovat 

na nařízení 2018/858.  Vzhledem k tomu, že pokud by návrh 

zákona odkazoval na zákon č. 56/2001 Sb., musel by adresát 

projít tento zákon a vyhlášku č. 341/2014 Sb., kde by byl odkaz 

na nařízení 2018/858 a pak by musel stejně projít i toto nařízení, 

než by zjistil, co znamená kategorie M1 nebo N1, tak nám přijde 

příhodnější odkazovat přímo na zákon č. 56/2001 Sb.. V 

záležitosti vyloučení zemědělských nebo lesnických vozidel a 

dvojkolových nebo tříkolových vozidel předkladatel vycházel z 

textu dané transponované směrnice, která konstatuje, že z její 

působnosti jsou vyloučena mj. „zemědělská nebo lesnická 

vozidla ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 167/2013 a dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky ve 

smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

168/2013“.  Jde o dvě výjimky z nařízení (EU) 2018/858. Toto 

nařízení přitom na jednu stranu konstatuje, že „se použije na 

motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla 

kategorie O….“ ale i přesto pak specificky vyjmenovává vozidla, 

na které se toto nařízení nevztahuje, a zde jsou uvedeny mj. 

právě výše zmiňovaná vozidla. S ohledem na právní jistotu a 

snahu o maximálně úplnou transpozici dané směrnice, 

považujeme za vhodnější text nechat jak je. Jsme však otevřeni i 

další diskuzi o vypuštění či přeformulování daného ustanovení.   

Důvodem, proč jsou v navrhované úpravě explicitně zmiňovány 

trolejbusy (§ 2 odst. 3 písm. b)) je fakt, že tato vozidla sice 

spadají do kategorie M3, nicméně dle českého práva nejsou tato 

vozidla klasifikována jako silniční vozidla ale jako drážní vozidla. 

ÚVČR-KOM: 1)  Nadále jsme názoru, že zákon č. 

56/2001 Sb. uváděný v návětí § 2 odst. 3 písm. a) návrhu 

skutečně uváděné kategorie vozidel neobsahuje, adresát 

normy je v tomto předpisu nenajde. Odkazovali bychom 

proto na předpisy, které s těmito kategoriemi pracují, tj. 

nařízení 2018/858 či nařízení 661/2009. 2) Dále, 

nerozumíme zvýrazněné větě výše. 3) Je-li ze strany 

předkladatele záměr zemědělská/lesnická vozidla a 

dvoukolová/tříkolová vozidla/čtyřkolky ve výčtu výjimek 

výslovně ponechat, bereme to na vědomi, věcně je to 

však zcela nadbytečné. 4) Obdobně bereme na vědomí, 

že je vhodné pro vyloučení všech pochybností výslovně 

uvést vozidla určená pro provoz na dráze trolejbusové. 5) 

Kvitujeme, že body 8. až 12 v § 2 odst. 3 písm. a) přesně 

odpovídají směrnicovému ustanovení v čl. 2. 

Upozorňujeme však, že příloha I nařízení 2018/858 je 

členěna ještě na části, proto je vždy nutno odkazovat na 

část A přílohy I, nikoli pouze na přílohu I. Nad to bychom 

ke všem bodům doplnili odkaz na poznámku pod čarou č. 

8. Předkladatel: Ad 1 a 2) MD po opětovném posouzení 

Vaší připomínku akceptuje -  text příslušné části návrhu 

zákona jsme tedy upravili. Ad 3) a 4) MD sdělilo, že to 

bylo to záměrem, prosíme tedy ponechat. Ad 5) Uvedení 

části A přílohy I doplněno, rovněž doplněny odkazy na 

poznámku pod čarou. ÚVČR-KOM: Děkujeme za 

zapracování připomínek. 1) Nemělo by se pak v § 2/3 

písm a) odkazovat také na nařízení č. 661/2009, když 

upřesňuje kategorii M3?  Dále navrhujeme zrušit 

poznámky pod čarou č. 9 až 13 a u bodů 8 až 12 využít 

poznámky pod čarou č. 3. 2) Místo "část A" uvádět v 8 ÚVČR-

KOM

§ 5 Z V tomto ustanovení hovoří předkladatel o možnosti uzavřít „dohodu o společném plnění", avšak další parametry této dohody neřeší. Bylo by vhodné lépe

dopracovat podmínky příp. náležitosti této dohody, zejména když lze díky takto uzavřené dohodě v kooperaci s jiným subjektem naplnit požadavky na

minimální podíly nízkoemisních vozidel. Vhodné se to jeví i z hlediska skutečnosti, že pokud požadavky dle navrhovaného § 4 ve vazbě na navrhovaný § 10

zákona naplněny nebudou, lze uložit sankci až do výše 20 mil. Kč. Pokud pak bude taková dohoda uzavřena a požadavky naplněny nebudou, není zřejmé,

jak se bude ukládat taková sankce - rovnoměrně podílem každému účastníku smlouvy, nebo bude i tak možné uložit každému pokutu do výše 20 mil. Kč? I v 

tomto směru je nutné navrhovanou úpravu dopracovat.  

Vysvětleno. Připomínka neobsahuje konkrétní návrh řešení. Uvedené je 

řešeno v § 10 nazvaném Zohlednění dohody o společném plnění 

povinnosti. Dozorový orgán má při posuzování přestupků 

možnost správního úvážení bude muset konkrétní okolnosti 

případu zohlednit při ukládání sankce. 

ÚVČR-KOM: Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu k 

§ 9, v předposledním odstavci tak, aby bylo jasné, že i u 

kolektivních smluv se bude při ukládání sankcí postupovat 

obdobně (tedy podle správního uvážení a podmínek 

konkrétního případu). Předkladatel: Provedeno, 

důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna: 

Konkrétní výše sankce bude vždy předmětem správního 

uvážení vzhledem ke konkrétnímu případu, a to i v 

případě, že byla uzavřena dohoda o společném plnění 

povinnosti.ÚVČR-KOM: Ok
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9 ÚVČR-

KOM

§ 11 Z Chce-li předkladatel stanovit úpravu odchylnou od obecné úpravy řízení o přestupku, jsme názoru, že je nutno navrhovaná specifika odůvodnit. Navrhovanou

úpravou v § 11 odst. 4 zákona se stanoví přísnější požadavky na úřední osobu – viz požadavek na vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském

studijním oboru v oboru právo na vysoké škole v ČR, než jak činí § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zpřísněný nepřímo diskriminační

požadavek na úřední osobu je nutno ospravedlnit z hlediska práva EU.

Akceptováno. Požadavky na vzdělání oprávněné úřední osoby byly upřesněny 

na základě připomínky od MŠMT.

ÚVČR-KOM: Žádáme o doplnění argumentace 

obhajující, že navrhovaná úprava je souladná s právem 

EU (trvá-li předkladatel na požadavku). Navrhované 

opatření je nepřímo diskriminační, proto je nutno mít 

připravenou argumentaci ospravedlňující uvedený 

požadavek kladený na oprávněnou úřední osobu - 

vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském 

studijním programu v oboru právo na vysoké škole v 

České republice. Navenek se může jevit jako požadavek 

neutrální, ale ve výsledku znevýhodňuje osoby z jiných 

členských států EU.Předkladatel: Asi se jedná o nový 

požadavek, protože jsme např. v důvodové zprávě k 

zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich a zákona o některých přestupcích žádné takovéto 

odůvodňování u řady stejných požadavků nedohledali. 

Tento požadavek je přitom zcela běžný u řady zákonů, 

především, když dozor provádí ÚOHS. Nicméně doplnili 

jsme do důvodové zprávy následující zdůvodnění: 

"Požadavek na to, aby se jednalo o studium v České 

republice, je dán specifiky projednávané problematiky. 

Rovněž se tento požadavek vztahuje pouze na jednu 

úřední osobu podílející se na řízení o přestupku vedeném 

u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v každém 

stupni." ÚVČR-KOM: Navrhovanou úpravu v § 11 odst. 1 

větě první považujeme za nesrozumitelnou. V úvahu 

připadá více výkladů. Ani požadavek na studium na VŠ v 

ČR takto zřejmě nedopadá na obě varianty kvalifikace, 

vztahuje se pouze k navrhovanému "obdobnému 

vysokoškolskému vzdělání". Není rovněž zřejmé, co je 10 MŠMT § 11 odst. 

4 (varianta 

I a II):

Z Požadujeme úpravu § 11 odst. 4 první věty ohledně vysokoškolského vzdělání, a to z následujících důvodů. Zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony, došlo ke zrušení studijních oborů a nově byly studijní programy zařazeny do 37 oblastí vzdělávání. Seznam těchto oblastí je uveden v příloze č. 3

zákona o vysokých školách. Danou oblast je možné následně specifikovat konkrétním zaměřením, které bude vycházet z nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o

oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dle zmíněné novely zákona o vysokých školách již tedy není možné nadále stanovovat jako konkrétní podmínku

vzdělání „obor právo“. Pokud je úmyslem předkladatele, aby oprávněná úřední osoba měla vysokoškolské právnické vzdělání pouze ze čtyř stávajících

právnických fakult (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni), na kterých je možné získat

magisterský titul, pak bude první věta odstavce 4 znít níže uvedeným způsobem: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o

přestupku vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo

a právní věda v oblasti vzdělávání Právo nebo v obsahově odpovídajícím studijním programu na vysoké škole v České republice. “. Navržená formulace

vysokoškolského vzdělání, která zahrnuje pouze čtyři právnické fakulty, již byla schválena vládou v novele zákona o soudech a soudcích (viz sněmovní tisk č.

630 – např. § 110 odst. 3 nebo § 111 odst. 1 novely). Dovětkem „nebo v obsahově odpovídajícím studijním programu na vysoké škole v České republice“

bude zajištěno, aby oprávněnou úřední osobou mohl být také ten, kdo získal vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do oblasti vzdělávání, tzn.

v rámci studijních oborů, které byly zrušeny právě výše uvedeným zákonem č. 137/2016 Sb. Slovo „nejméně“ požadujeme zrušit pro jeho nadbytečnost.

Jestliže by však dle předkladatele mohla být oprávněnou úřední osobou kterákoli osoba, jež vystuduje právo i na jiných vysokých školách, než jsou zmíněné

čtyři fakulty, bude formulace první věty následující: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném u Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo nebo

obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání.“ . Kdyby bylo vyžadováno nějaké

specifické zaměření, pak by muselo dojít k této úpravě: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném u Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo se

zaměřením na …… nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání.“ . Také

v těchto případech je nutné vložit do navrhovaného ustanovení zákona slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole

v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání“, aby byla zajištěna návaznost dosud dobíhajících studijních oborů. Výše uvedené formulace se

vztahují i na variantu II, pokud by byla vybrána.

Akceptováno. Požadavky na vzdělání úřední osoby byly stanoveny shodně, 

jaké jsou v ZZVZ. Na základě připomínky byl osloven ÚOHS, 

který řízení povede a který zvolil jednu z v připomínce 

navržených variant. Do důvodové zprávy bylo doplněno 

zdůvodnění odlišnosti od zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich. 
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11 MŠMT varianty D Preferujeme dozor ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to právě s ohledem na stávající působnost tohoto úřadu, který vykonává dohled při

zadávání veřejných zakázek a rovněž dohled při dodržování postupu objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících.

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

12 MŠMT § 9 D Ve zvláštní části důvodové zprávy k uvedenému ustanovení se uvádí, že "kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona bude prováděna vždy po

uplynutí určeného časového období; tedy po 31. 12. 2025 a po 31. 12. 2030". V zákoně však nikde není povinnost kontroly po určených datech uvedena.

Navíc návaznost této informace na přestupky není zcela zřejmá. Znamená to, že se možné spáchání přestupku bude kontrolovat až po uvedených datech?

Doporučujeme informaci o kontrole v důvodové zprávě buď více objasnit nebo ji zcela vyškrtnout. Dle našeho názoru se totiž jedná o nadbytečnou informaci.

Je zcela na kontrolním orgánu, kdy bude kontroly provádět.

Akceptováno. Předmětná informace byla z důvodové zprávy vypuštěna.

13 MŠMT § 11 odst. 

3 písm. a)

D Bude-li přijata varianta zákona počítající s dozorovou činností ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, doporučujeme do uvedeného ustanovení 

doplnit odkaz na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jimiž je upraveno poskytování 

dokumentace o zadávacím řízení, případně uvést pravidla jiná, aby nedocházelo k interpretačním sporům o to, zda zadavatel nebo objednatel tuto povinnost 

splnil řádně či ne.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Bylo upřesněno.Odkaz na ZZVZ by byl nadbytečný. Část 

vyžádané dokumentace bude specifikována ve výzvě.

14 MD varianty Z V § 7, 8 a 11 jednoznačně podporujeme variantu, podle níž působnosti v oblasti vykazování, dozoru a přestupkového řízení bude vykonávat Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže. V § 8 a 11 je tato varianta označena jako I. Upozorňujeme ale, že v § 7 je varianta s přidaným odstavcem 8 (povinnost 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy předávat vypočtené podíly uvedenému úřadu) označena jako varianta II, ačkoliv se má zřejmě jednat o 

variantu I. Ztotožňujeme se s argumenty v předkládací zprávě, že obě ministerstva nemají personální ani další zabezpečení pro výkon těchto činností. Navíc 

případné dělení působnosti mezi dvě ministerstva podle varianty II považujeme za nerealizovatelné, vedlo by nepochybně k rozdílnému výkladu zákona. 

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

15 MD § 1 a další D 1.     V § 1, § 2 odst. 1 a 2, § 4 odst. 1 a § 12 jsou rozdílně uváděny názvy zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, a zákona č. 194/2010 SB., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme

jejich názvy sjednotit.

Akceptováno jinak.Přechodná ustanovení byla komplexně přepracována.

16 MD § 5 odst. 2 

písm. a) a 

b)

D V § 5 odst. 2 písm. a) a b) považujeme slova „kdykoliv před 31. prosincem 2025 (2030)“ za nadbytečná a doporučujeme je vypustit. Akceptováno 

jinak.

Formulace "kdykoliv před" byla změněna na "nejpozději do".

17 MD § 7 odst. 4 

písm. b) a 

odst. 5 

písm. a) a 

c) 

D V obou variantách § 7 odst. 4 písm. b) a odst. 5 písm. a) a c) je slovo „této“ nadbytečné a doporučujeme je vypustit. Akceptováno.

18 MD § 11 odst. 

3 

D V obou variantách § 11 odst. 3 je třeba slovo „smlouva“ ze závěru návětí zařadit na začátek písmen a) a b). Navržené znění není sladěno s písmenem c).   Akceptováno.

19 MD § 11 odst. 

4 a 5

D V obou variantách § 11 odst. 4 a 5 je třeba sjednotit název zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů.   

Akceptováno.

20 MD § 11 odst. 

5

D V § 11 odst. 5 je třeba v obou variantách před číslovkou „32“ vypustit značku paragrafu a ve variantě I ponechat před číslovkou „89“ mezeru. Akceptováno.
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21 MD § 14 D K § 14 upravujícímu účinnost upozorňujeme na tzv. jednotnou účinnost právních předpisů. Doporučujeme proto v důvodové zprávě uvést, že se v daném 

případě jedná o naléhavý obecný zájem ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 

277/2019 Sb. 

Akceptováno.

22 Olomouck

ý kraj

§ 4 odst. 2 

písm. a) 

bod 2

Z S pořízením nízkoemisních vozidel (elektromobilů) je spojeno mnoho negativních provozních problémů. Je to nedostatek dobíjecích stanic, nedostatečná

dojezdová vzdálenost elektromobilů, a dáte nepřipravenost el. rozvodů zadavatelů na zátěž při nabíjení navrhovaného množství vozidel. Z těchto důvodů

navrhujeme snížení navrhovaného minimálního podílu vozidel bez emisí CO2 z 29,7 % na 10 % v daném období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030,

přičemž podmínka podle § 4 odst. 2 písm. a) bodu 1 navrhovaného zákona, tzn. minimální podíl nízkoemisních vozidel, jak jsou definována v  § 3 písm. a)

bodu 1 navrhovaného zákona, by mohla být zachována i po 31. prosinci 2025.  

Vysvětleno. Není možné snižovat požadavky dané směrnicí, neboť by nebyla 

provedena řádná transpozice s veškerými sankčními důsledky z 

toho plynoucími.

23 Jihomorav

ský kraj

§ 2 odst. 3 

písm. a)

Z Navržená úprava se dotkne i některých vozidel správců komunikací. Při současné nabídce vozidel a navržené účinnosti zákona od roku 2021 je zásadní

skutečnost, že na trhu nejsou k dispozici vozidla kategorie N3 s náhonem 4x4 nebo 6x6 na alternativní pohon, která by mohla zajistit zejména zimní údržbu

komunikací. K dispozici jsou pouze vozidla kategorie N2 a N3 s náhonem 4x2 nebo 6x4 na CNG (LNG), jejichž výkon ale není na neošetřených vozovkách

úplně dostatečný.Ignorace tohoto faktu může vést ke snížení účinnosti zimní údržby a tím k ohrožení bezpečnosti provozu, protože by (ad absurdum) nebylo

možno zadat žádnou zakázku na pořízení vozidel zimní údržby.Proto požadujeme zařadit vozidla správců komunikací (vozidla určená pro údržbu

komunikací) do výčtu výjimek ze zákona obsaženého v navrženém § 2 odst. 3 písm. a), a to především kategorie N3 s náhonem (pohonem) 4x4 nebo

6x6.

Vysvětleno. Do návrhu zákona již byly zapracovány veškeré výjimky 

obsažené ve směrnici (EU) 2019/1161. Případné zahrnutí 

jakékoliv dodatečné výjimky tak není možné. Kromě toho 

upozorňujeme na to, že není žádoucí vycházet ze současné 

nabídky daných typů vozidel na trhu. Požadavky zákona se týkají 

poměrně dlouhého časového období a lze důvodně 

předpokládat, že zmiňované typy vozidel se v budoucnosti (v 

horizontu 2-3 let) na trhu objeví. 

24 Jihomorav

ský kraj

obecné Z Pro Jihomoravský kraj jsou odhadnuty minimální roční vícenáklady (odvozené od cenových relací) na vozový park příspěvkové organizace Správa a údržba

silnic Jihomoravského kraje na 2 mil. Kč ročně. Další budou jednorázové náklady na úpravy garáží, pořízení dobíjecích a plnících stanic. O všechny tyto

náklady budou ochuzeny údržba a opravy silnic.

Vysvětleno. ČR během jejího projednávání opakovaně vyjadřovala podobné 

obavy, vznášela obdobné argumenty a snažila se prosadit 

alespoň určité zmínění navržených cílů a nebo rozvolnění 

některých částí dané úpravy, keré by mohlo minimalizovat 

dopady této směrnice na veřejné rozpočty. Bohužel se však toto 

nepodařilo a tak ČR nakonec (spolu několika dalšími státy) 

hlasovala proti přijetí této směrnice. Bohužel však i přes tuto 

skutečnost byla směrnice přijata a nám v současnosti nezbývá 

nic jiného, než zajistit její transpozici do právního řádu ČR. Aby 

dopady plynoucí z této směnice nebyly tak významné, plánuje 

MMR vytvořit dotační program v rámci IROP na podporu nákupu 

autobusů na alternativní paliva. Věříme, že tato skutečnost 

pomůže všem objedatelům veřejné dopravy pomoci v 

naplňování povinností obsažených v tomto zákoně.

Bohužel jsme nuceni akceptovat Vaše vypořádání našich 

připomínek. Nicméně předpokládáme, že stát bude 

danou problematiku řešit vhodným finančním nástrojem, 

který pomůže krajům s předpokládaným enormním 

finančním zatížením. Bez tohoto finančního nástroje 

nebudou kraje schopny, bez radikálního omezení nejen 

veřejné dopravy či zimní údržby silnic ale i dalších aktivit, 

 dostát povinnostem stanoveným uvedeným zákonem.

25 Jihomorav

ský kraj

obecné Z Z materiálu není přesně zřejmý výpočet uhlíkových stop. Nevíme tedy, zda do stopy tzv. "nízkoemisních" vozidel byly zahrnuty následující faktory:1. Při delší

odstávce vozidla dochází k postupnému odpařování LNG (i přesto, že jsou vozidla vybavena tepelně izolovanou nádrží). Režim delší odstávky a kratšího

provozu je typický pro vozidla zimní údržby za současných teplých zim. Dochází tedy ke ztrátám již vytěženého zdroje a de facto se zvyšuje spotřeba paliva,

která ale není zachycena v parametrech vozidla. Ani za teplých zim nelze snížit počet vozidel údržby, protože rozhodující je čas k ošetření silnice, nikoliv

roční penzum ošetřené vozovky. 2. Obdobně je třeba v zimní pohotovosti udržovat stále nabité baterie elektrických vozidel, kde bez provozu dochází k

samovybíjení, tedy neužitečné spotřebě vyrobené energie. Ostatní aspekty viz výše. 3 Parkovací prostory pro vozidla s pohonem na CNG nebo LNG musí být

stavebně upraveny a tudíž do uhlíkové stopy těchto vozidel je třeba toto započítat. Nelze to odbýt tím, ní veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů

objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení dohledu mezi dva

orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této

oblasti.na VŠ v ČR takto zřejmě nedopadá na obě varianty kval

Vysvětleno. Viz vysvětlení k předchozí připomínce.

26 Jihomorav

ský kraj

různé § 4 

odst. 2 

písm. b)

Z Jihomoravský kraj je také objednatelem veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě, prostřednictvím čehož plní svoji zákonnou povinnost zajistit dopravní

obslužnosti území (zákon č. 194/2010 Sb.). Nutnost pořízení autobusů s technickými parametry odpovídajícími požadavkům navrhované právní úpravy bude

mít bezprecedentní vliv na nárůst nákladů spojených se zajištěním dopravní obslužnosti (u JMK hrubým odhadem 200 mil. Kč ročně). Jihomoravský kraj má

navíc za to, že v současné době není infrastruktura ani v nejmenším připravena na překotný rozvoj provozu dopravních prostředku veřejné hromadné

dopravy v měřítku, v jakém ji navrhovaný předpis předpokládá. Rovněž je třeba vyjádřit obavy, že výrobci dopravních prostředků nebudou schopni dodávat

potřebná vozidla v takových množstvích, jaká budou ze strany dopravců poptávána. Už nyní, v situaci dodávek vozidel na konvenční pohon, jsou čekací doby

na dodávky vozidel velmi dlouhé. Z tohoto důvodu panují na straně Jihomoravského kraje obavy, aby unáhlené zavedení novýchní veřejných zakázek, tak

v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že

rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu

výkladu zákona v této oblasti.o nebo v obsahově odpovídajícím studijním programu na vysoké škole v České republice.“. Navržená formulace

vysokoškolského vzdělání, která zahrnuje pouze čtyři právnické fakulty, již byla schválena vládou v novele zákona o soudech a soudcích (viz sněmovní tisk č.

630 – např. § 110 odst. 3 nebo § 111 odst. 1 novely). Dovětkem „nebo v obsahově odpovídajícím studijním programu na vysoké škole v České republice“

bude zajištěno, aby oprávněnou úřední osobou mohl být také ten, kdo získal vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do oblasti vzdělávání, tzn.

v rámci studijních oborů, které byly zrušeny právě výše uvedeným zákonem č. 137/2016 Sb. Slovo „nejméně“ požadujeme zrušit pro jeho nadbytečnost.

Jestliže by však dle předkladatele mohla být o

Vysvětleno. Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva probíhá postupně. Ze 

strany MD je již od konce roku 2017 realizován dotační program 

na podporu veřejně přístupné infrastruktury pro alternativní 

paliva, který bude pokračovat i v příštím programovém období 

OPD. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá i 

s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit dotační program na 

podporu neveřejných dobíjecích případně i plnících stanic pro 

veřejnou dopravu. Pokud jde o otázku dostupnosti vozidel na 

alternativní paliva, je zřejmé, že je třeba v této věci vystoupit z 

jakéhosi "začarovaného" kruhu, kdy na jednu stranu si výrobci 

vozidel na alternativní paliva  stěžují na nedostatečnou poptávku 

po těchto vozidlech a na druhou stranu si zájemci o tato vozidla 

při jejich objednávce někdy stěžují na dlouhé dodací lhůty. 

Během projednávání směrnice 2019/1161 přitom Evropská 

komise argumentovala tím, že aby mohly automobilky 

zintenzivnit příslušnou výrobu, musí mít mj. jistotu ve stabilnější 

poptávku po nízkoemisích a bezemisních vozidlech, což by měla 

právě tato směrnice pomoci zajistit. Zároveň má tato směrnice 

podpořit zvýšenou poptávku po těchto vozidlech v situaci, kdy 

automobilky musí plnit poměrně striktní limity CO2 z nově 

prodaných vozidel pro období do roku 2030. Na základě toho lze 

reálně očekávat, že nabídka vozidel na alternativní paliva na trhu 

bude rok od roku vyšší, a to zejména v případě elektromobilů. 

Skutečností přitom je, že objem vyráběné produkce má zpravidla 

velmi výrazný dopad na jednotkovou cenu. Pokud je v současné 

době objem vyráběných nízkoemisních vozidel malý, rozptyluje 

se vysoký podíl fixních nákladů spojených s vývojem nových typů 

vozidel do malého objemu produkce. S ohledem na naznačený 

vývoj výroby v oblasti nízkoemisích a bezemisních vozidlech je 

tak pravděpodobné, že dojde ke stlačení jednotkových cen.  27 Jihomorav

ský kraj

§ 9 odst. 2 Z K § 9 odst. 2 - je značně nepřiměřené, aby hrozila stejná pokuta zadavateli (objednateli), který nenaplňuje minimální podíly nízkoemisních vozidel – písm.

a), b), e), i tomu, který pouze nezašle výkaz dozorovému orgánu – písm. c), d). Navrhujeme významné snížení výše sankcí (max. 2 mil. Kč) za přestupky

pod písm. c) a d).

Akceptováno. Sankce za přestupky byly odstupňovány.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



28 Nejvyšší 

státní 

zastupitelst

ví

varianty D jako odpověď na Váš dopis ze dne 28. 2. 2020 č. j. 11546/2020-31 sděluji, že Nejvyšší státní zastupitelství k návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících uplatňuje připomínku týkající se navrhovaných ustanovení § 7, 8 a 11, 

pokud jde o dozorový orgán ve vztahu k činnostem týkajícím se předmětu úpravy. Tato připomínka vychází z toho, že jako dozorový orgán by měl být 

v těchto věcech činný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává působnost i v oblasti veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

29 Hrad varianty D § 7, 8 a 11: Tato ustanovení jsou v rámci návrhu zákona upravena ve variantních řešeních v závislosti na tom, zda bude dozor nad dodržováním zákona a

řízení o přestupcích vykonávat ÚOHS nebo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy. Předkladatel považuje za administrativně méně náročnou

variantu, kdy příslušným orgánem bude ÚOHS. Tato varianta se jeví vzhledem k působnosti tohoto úřadu vhodnější. Ve vztahu k tomuto se však jeví jako

neodpovídající a nadbytečně zatěžující úprava, která ukládá v rámci vykazování sdělovat údaje příslušným ministerstvům, které je následně předají ÚOHS,

doporučuje se tedy upravit vykazování přímo vůči ÚOHS. 

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

30 Hrad obecně D Návrh zákona je nepřehledný a značně nesrozumitelný a například zadavatelům přináší nadbytečnou administrativní zátěž spočívající ve vytváření dalších

dokumentů a poskytování informací, které by bylo možné začlenit do dokumentů vytvářených již podle současné právní úpravy, a požaduje činit další

administrativní úkony jako je například zasílání smluv, které jsou však již podle současných právních předpisů, upravujících povinnost jejich uveřejnění,

veřejně přístupné. 

Vysvětleno. Určitá míra administrativy bohužel musí být návrhem zavedena. 

Je pochopitelně snaha, aby tato administrativa byla co nejmenší.

31 Hrad § 4 D Text tohoto ustanovení není jednoznačný, není zcela zřejmé, k čemu se má podíl nízkoemisních vozidel vztahovat. V návrhu se uvádí, že se jedná o podíl

vůči „celkovému počtu vozidel podle § 2 odst. 3, která byla předmětem uvedených veřejných zakázek“. Z důvodové zprávy lze sice dovodit, že „uvedenými

veřejnými zakázkami“ předkladatel míní veřejné zakázky zadávané ve vymezeném období, které se týkají vozidel vymezených v § 2 odst. 3, nicméně ze

znění předmětného ustanovení takovýto postup jednoznačně nevyplývá. Doporučuje se jednoznačně vymezit.V důvodové zprávě k tomuto ustanovení se

dále uvádí, že: „zadavatelé uvedou počet vozidel spadajících do působnosti tohoto zákona, počet nízkoemisních vozidel vyjma vozidel splňujících podmínky

§ 4 odst. 3 a vozidel splňujících podmínky § 4 odst. 3 do Oznámení o výsledku zadávacího řízení, které je prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek

zasíláno do Úředního věstníku Evropské unie.“. Takovou povinnost však návrh zákona nezmiňuje. Pokud má být zadavatelům stanovena takní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postu

Akceptováno. Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit. Byl 

rovněž upraven § 7 odst. 1.

32 Hrad § 7 odst. 1 D Toto ustanovení upravuje vykazování počtu vozidel spadajících do působnosti zákona, nízkoemisnísních vozidel atd. s tím, že informaci má zadavatel po

uzavření každé smlouvy na veřejnou zakázku písemně sdělit Ministerstvu pro místní rozvoj. V důvodové zprávě se k tomuto ustanovení uvádí, že povinnost 

vykazovat příslušné počty vozidel ve vztahu k zadávaným veřejným zakázkám bude zadavatel plnit prostřednictvím Oznámení o výsledku zadávacího řízení

do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie a do doby než budou stanoveny nové formuláře podle nařízení Komise (EU) 2019/1780

ze dne 23. září 2019 budou zadavatelé vykazovat předmětné údaje prostřednictvím Objednávky/Žádosti k tomuto formuláři, která bude k tomuto účelu

přizpůsobena. V návrhu zákona však o takovémto postupu není ani zmínka. Obecná úprava, jak je uvedena v návrhu zákona, přináší mnohé nejasnosti a je

způsobilá vést k duplicitnímu vykazování, a tím k nadbytečné administrativní zátěži pro zadavatele. Doporučuje se do návrhu zákona jední veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

Akceptováno.

Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. 

33 Hrad § 6 a 7 D Tato ustanovení upravují vykazování údajů pro případ využití dohody o společném plnění povinností a náhradního plnění. Tato ustanovení však neupravují

lhůtu, ve které mají být předmětná písemná sdělení učiněna. Doporučuje se dopracovat.

Akceptováno částečně.V případě dohody o společném plnění povinnosti je lhůta pro 

vykázání stanovena v ustanovení § 10 odst. 1 v rámci zohlednění 

dohody o společném plnění povinností, v případě náhradního 

plnění byla tato lhůta doplněna. 
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34 Hrad § 9 D Stanovení jednotné maximální hranice pro pokuty ve výši 20 mil. Kč za veškeré definované přestupky bez rozdílu se jeví neodpovídající a nepřiměřené.

Doporučuje se odstupňovat podle závažnosti přestupků obdobně, jak to stanoví zákon o zadávání veřejných zakázek, kde jsou například diferencovány

přestupky při uveřejňování; k přestupkům spočívajícím v neuveřejnění oznámení se váže pokuta do výše 200 000 Kč. Takového přestupky lze nepochybně

postavit na roveň přestupkům spočívajícím v nesdělení informací dle § 7 návrhu zákona, zvláště pak, když předkladatel předpokládá, že zadavatelé budou

tyto informace sdělovat prostřednictvím oznámení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

Akceptováno. Sankce za přestupky byly odstupňovány. 

35 Hrad § 11 D Toto ustanovení upravuje řízení o přestupku, přičemž v rámci něho stanovuje povinnosti zadavatelům a objednatelům doručovat orgánu příslušnému k jeho

provedení některé dokumenty. Nestanovuje se však, jakým způsobem a v jaké podobě mají být dokumenty doručovány. Doporučuje se jednoznačně

vymezit, jakým způsobem má být doručováno, tj. např. zda se požaduje dokumenty doručovat v elektronické podobě, jak je např. vůči Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) požadováno zákonem o veřejných zakázkách, a zejména, zda postačuje doručení dokumentů v kopiích, popř.

ověřených kopiích, což je např. u technického průkazu silničního vozidla jediná akceptovatelná varianta.

Vysvětleno. Vzhledem k tomu, že není stanoveno, jakým způsobem mají být 

doklady doručovány, tak z toho vyplývá, že stačí prosté kopie 

těchto dokladů. V případě potřeby si dozorový orgán může 

vyžádat originály. Povinná elektronická forma nebude 

stanovována.

36 Hrad § 11 odst. 

3

D Předmětné ustanovení není věcně ani formulačně správné. Po stránce formulační se doporučuje upravit uvozující ustanovení odst. 3 tak, aby i text v písm. c)

na něj navazoval (např. přesunout slovo „smlouvu“ na začátek textu v písm. a) a b). Pokud se týká samotného textu uvedeného v písm. c), tímto je

požadováno doručení technického průkazu silničního vozidla a průkazu způsobilosti drážního vozidla podle § 7 odst. 7, tento druhý průkaz však ani

technickým průkazem není a průkaz způsobilosti v § 7 odst. 7 upraven není. Doporučuje se jednoznačně upravit tak, aby bylo zřejmé, jaký dokument se

požaduje podle daného ustanovení předložit.

Akceptováno 

částečně.

Slovo "smlouvu" bylo z úvodní části ustanovení přesunuto na 

začátek písmene a) a b). Ve vztahu k průkazu způsobilosti 

drážního vozidla požadovanému podle § 11 odst. 3 písm. c) 

nebyl shledán nesoulad ve vztahu k § 7 odst. 7, který obecně 

pojednává o vykazování náhradního plnění.

37 Hlavní 

město 

Praha

§ 12 D V prvním odstavci slova „zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,“, v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit

normativním nebo nenormativním odkazem na jiný právní předpis a doplnit poznámku pod čarou obsahující úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu. Ve

druhém odstavci slova „zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů,“, v souladu s čl. 45 odst.

4 nebo 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit normativním nebo nenormativním odkazem na jiný právní předpis a doplnit poznámku pod čarou obsahující

úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu.

Vysvětleno. Zvolené řešení za použití normativního odkazu s plnou citací 

právního předpisu považujeme za správnou. Legislativní pravidla 

vlády pouze umožňují použít poznámku pod čarou, avšak 

nevyžadují ji. V přechodných ustanoveních by se nadto jednalo o 

zcela nestandardní řešení.

38 MSP § 2 odst. 3 

písm. a) 

body 6 a 8

Z Podle shora uvedených ustanovení by se návrh zákona neměl vztahovat na „vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití pouze ozbrojenými

silami“ (bod 6.), resp. na „vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za

udržování veřejného pořádku“ (bod 8.). Konstatujeme, že shora citovanou textací dochází k doslovnému převzetí dikce čl. 2 odst. 2 písm. d) a odstavce 3

písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018, aniž by však bylo zřejmé, jaký je rozsah uvedených pojmů

s ohledem na terminologii používanou českým právním řádem. Konkrétněji pak upozorňujeme, že není zřejmé zda, a případně v jakém rozsahu, se § 2 odst.

3 body 6 a 8 použijí na vozidla bezpečnostních sborů ČR. Za prvé, není zřejmé, zda se nařízením užívaný pojem „ozbrojené síly“ shoduje s faktickým

vymezením ozbrojených sil, jež je obsaženo v § 3 odst. 2 zákona o ozbrojených silách ČR, podle něhož se ozbrojené síly ČR člení na armádu,ní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a

dvojímu výkladu zákona v této oblasti.oku vyšší, a to zejména v případě elektromobilů. Skutečností přitom je, že objem vyráběné produkce má zpravidla

velmi výrazný dopad na jednotkovou cenu. Pokud je v současné době objem vyráběných nízkoemisních vozidel malý, rozptyluje se vysoký podíl fixních

nákladů spojených s vývojem nových typů vozidel do malého objemu produkce. S ohledem na naznačený vývoj výroby v oblasti nízkoemisích a bezemisních

vozidlech je tak pravděpodobné, že dojde ke stlačení jednotkových cen. o získal vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do oblasti vzdělávání, tzn.

v rámci studijních oborů, které byly zrušeny právě výše uvedeným zákonem č. 137/20

Akceptováno jinak.Připomínka neobsahuje konkrétní návrh řešení. Pojem "vozidla 

zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní 

ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za 

udržování veřejného pořádku" byl na základě výzvy 

předkladatele návrhu zákona upřesněn ze strany MV, které mělo 

obdobnou připomínku. V otázce vymezení pojmu "ozbrojené 

sily" upozorňujeme na to že, podstata výjimky nespočívá ani tak 

v tom, jaké všechny bezpečnostní složky do tohoto pojmu 

spadají, jakož spíše v tom, zda příslušná vozidla jsou využívána 

pouze těmito ozbrojenými silami. Daná výjimka tak klade důraz 

na exkluzivitu využívání daného typu vozidla. Jde tedy o vozidla 

jako např. tanky, obrněné transportéry apod.. V případě 

ozbrojených bezpečnostních sborů jako Vězeňská služba České 

republiky si neumíme představit, že by tyto složky používaly 

nějaké zcela ojedinělé typy vozidel, které by se nepoužívaly 

jinde. Pokud by tomu tak však bylo, pak by výjimka měla být 

využitelná. Pokud jde o pojem "ozbrojené síly", požádali bychom 

o zaslání návrhu na upřesnění tohoto pojmu ve vztahu k 

právnímu řádu České republiky obdobně jako jsme požádali o 

upřesnění pojmu "civilní ochrana, požární služba a služby 

odpovídající za udržování veřejného pořádku" Ministerstvo vnitra.

S ohledem na novou textaci § 2 odst. 3 písm. a) bodu 7 

návrhu zákona máme za to, že naše zásadní připomínka 

k § 2 odst. 3 byla fakticky akceptována jinak, když vozidla 

bezpečnostních sborů podle poslední verze návrhu 

zákona spadají pod právě uvedené ustanovení. 

39 MSP § 4 odst. 1 

a 2

D Podle důvodové zprávy k návrhu předmětnému ustanovení by mělo být splnění požadavku na dosažení minimálního podílu nízkoemisních vozidel podle § 4

odst. 2 návrhu zákona posuzováno teprve po uplynutí daného rozhodného období (31. prosince 2025, resp. 31 prosince 2030), přičemž uvedený podíl by

měl být počítán ze všech vozidel, jež byla předmětem plnění ze smluv podle § 2 odst. 1 návrhu zákona. V případě jednotlivých smluv tak podle důvodové

zprávy k návrhu zákona nemusí být požadavek na minimální podíl podle § 4 odst. 2 splněn. Podle navržené textace § 4 odst. 1 však „[p]ři uzavírání smluv

podle § 2 odst. 1 dodrží zadavatel veřejných zakázek […] minimální podíly nízkoemisních vozidel na celkovém počtu vozidel podle § 2 odst. 3“.

Upozorňujeme, že navržená textace fakticky odporuje shora uvedené interpretaci obsažené v důvodové zprávě k návrhu zákona, když předpokládá, že bude

minimální podíl nízkoemisních vozidel dodržen při uzavření každé smlouvy, a nikoliv toliko v jejich souhrnu. Doporučujeme proto přeformulní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává

Akceptováno. Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit. 

40 MSP § 5 odst. 2

písm. a) a

b)

D Doporučujeme z návrhu textace předmětných ustanovení pro nadbytečnost bez náhrady vypustit slovo „kdykoliv“.  Akceptováno 

jinak.

Formulace "kdykoliv před" byla změněna na "nejpozději do".

41 MSP § 6 D Z navržené textace explicitně neplyne, že se přestavěná vozidla považují pro účely § 4 odst. 1 návrhu zákona za vozidla, které splňují podmínky podle § 3

návrhu zákona. Doporučujeme proto za slovo „počtu“  vložit slovo „nízkoemisních“. 

Akceptováno.

42 MSP § 7 odst. 1 D Upozorňujeme, že z navržené textace předmětného ustanovení není zřejmé, zda má zadavatel sdělit Ministerstvu pro místní rozvoj celkový počet vozidel,

které spadají do působnosti zákona, či zda pouze počet vozidel spadajících do působnosti zákona, jež jsou předmětem smlouvy, jejíž uzavření dalo za vznik

oznamovací povinnosti podle předmětného ustanovení. Skutečnost, že lze za správnou považovat druhou z nastíněných intepretací, plyne toliko z důvodové

zprávy k návrhu zákona. Doporučujeme proto přeformulovat návrh § 7 odst. 1 tak, aby bylo zřejmé, že se počtem vykazovaných vozidel, resp. počtem

nízkoemisních vozidel a vozidel podle § 4 odst. 3, vždy rozumí toliko vozidla, jež byla předmětem smlouvy, jejíž uzavření je příčinnou vzniku dané

oznamovací povinnosti. 

Vysvětleno. Na základě nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 

2019 budou formuláře odesílané zadavateli do Úředního 

věstníku EU upraveny. Položky požadující informaci o počtech 

vozidel budou tedy ve formulářích uváděny na základě tohoto 

nařízení. Současně je pravidlem, že informace vkládané do 

formulářů se vždy týkají konkrétní veřejné zakázky, v tomto 

konkrétním případě konkrétní uzavírané smlouvy.

43 MSP § 9 odst. 1 

písm. a)

Z V návaznosti na zásadní připomínku č. 2 upozorňujeme, že by měla být skutková podstata přestupku podle § 9 odst. 1 písm. a) návrhu zákona omezena

toliko na případy, kdy skutečnost, že je podíl nízkoemisních vozidle nižší než minimální podíl stanovený v § 4 odst. 2 návrhu zákona, plyne ze souhrnné

zprávy podle § 7 odst. 3 návrhu zákona. Naopak v případech, kdy tato skutečnost plyne ze správy o uzavření konkrétní smlouvy podle § 7 odst. 1 návrhu

zákona, by deliktní odpovědnost vznikat neměla, jelikož podle záměru deklarovaného v důvodové zprávě by mělo být splnění minimálního podílu

posuzováno souhrnně za celé rozhodné období. Požadujeme proto ve shora uvedeném ustanovení za číslovku „7“  vložit text „odst. 3“. 

Akceptováno 

jinak.

Podle § 7 odst. 1 jsou sice oznamovány počty vozidel vázající se 

k jednotlivým smlouvám, ale povinnost dosažení minimálního 

podílu podle § 4 je posuzována v souhrnu těchto smluv ve zde 

uvedených obdobích. Tím, že bylo toto vyjasněno v § 4, tak je 

vyjasněno i znění uvedeného přestupku.
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44 MSP § 9 odst. 2 Z Konstatujeme, že podle doslovné dikce navrženého ustanovení by mělo v případě, že bude zadavatel nebo objednatel uznán vinným ze spáchání přestupku

podle návrhu, obligatorně dojít k uložení správního trestu pokuty (arg. „se uloží“ ). Upozorňujeme, že z návrhu ani z důvodové zprávy není zřejmé, z jakého

důvodu by měla být konstrukce ukládání správního trestu odchylná od obecné konstrukce obsažené v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a

tedy, z jakého důvodu by nemělo být možné podmíněně upustit od uložení správního trestu, resp. upustit od správního trestu (viz § 42 a 43 zákona o

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), a z jakého důvodu by měla být fakticky vyloučena možnost uložení správního trestu napomenutí (srov. § 36

zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Požadujeme proto v předmětném ustanovení slova „se uloží pokuta“  nahradit  slovy „lze uložit pokutu“. 

Vysvětleno. V případě zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je potřeba 

zvolit variantu, že sankce bude povinně uložena. V opačném 

případě by se sankce nejevila jako dostatečná a nedocházelo by 

k řádnému plnění povinností plynoucích z evropské právní 

úpravy s veškerými důsledky z toho plynoucími.  Uvedené 

vysvětlení bylo doplněno do důvodové zprávy.

45 MSP § 11 odst. 

5

Z Pokládáme za nevhodné, pakliže by mělo dojít k vyloučení ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jež upravují základní

charakteristické znaky přestupku jako správního deliktu. Konkrétně lze například považovat za nevhodné vyloučení § 15 upravujícího zavinění, když by

navrženou změnou fakticky došlo k založení objektivní odpovědnosti za přestupek. Obdobně lze považovat za nežádoucí vyloučení právní úpravy stavění a

přerušení promlčecí doby, či speciální úpravu ukládání správních trestů (viz výše připomínka č. 7). Zároveň upozorňujeme, že lze dále pokládat za

nadbytečné explicitní vyloučení některých ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jejichž užití s ohledem na speciální subjekt

přestupku nepřipadá po praktické stránce v úvahu (např. ustanovení vztahující se k ochrannému opatření). Požadujeme proto předmětné ustanovení

z návrhu bez náhrady vypustit.  

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Stanovené odchylky od zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich jsou odůvodněné specifiky zaváděné právní úpravy. 

Vzhledem k tomu, že řízení bude vedeno u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, tak je zájem na tom, aby byly zachovány 

obdobné odchylky, jaké jsou v řízení o přestupcích ukládaných 

za porušení ZZVZ. Ve výčtu odchylek však byly provedeny určité 

úpravy a byla rovněž doplněna důvodová zpráva. Z výčtu výjimek 

byl vyloučen celý § 32 (úprava promlčení), takže úprava 

promlčení nebude speciální. Ve vztahu ke speciální úpravě 

ukládání správních trestů je vysvětlení obsaženo u připomínky č. 

44. Ustanovení vztahující se k ochrannému opatření (§ 51 písm. 

b) bylo na základě připomínky pro nadbytečnost z výčtu odchylek 

rovněž vypuštěno.

46 MSP § 12 D V návrhu obsažená přechodná ustanovení navozují dojem, že má Ministerstvo pro místní rozvoj posuzovat smlouvy, jejichž předmětem plnění jsou vozidla

ve smyslu § 2 odst. 3 návrhu zákona. Upozorňujeme, že s ohledem na § 4 a 7 návrhu zákona však pravomoc Ministerstva pro místní rozvoj nemá spočívat

v posouzení uzavřených smluv, resp. jejich platnosti či neplatnosti, nýbrž v posouzení, zda zadavatel splnil podmínky podle § 4 návrhu zákona. V tomto

ohledu lze mít za to, že by ke smlouvám, jež budou uzavřeny na základě zadávacího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti předloženého návrhu

zákona, nemělo být vůbec přihlíženo, jelikož tyto smlouvy by zřejmě neměly být považovány za smlouvy ve smyslu § 2 odst. 1 návrhu zákona.

Doporučujeme proto v uvedeném smyslu přeformulovat přechodná ustanovení.

Akceptováno. Normativní text byl na základě připomínky upraven.

47 Mze § 2 odst. 1 

písm. a) a 

odst. 2

Z Působnost zákona se navrhuje i pro nadlimitní veřejné zakázky z rámcových dohod. Z návrhu zákona je uvedená povinnost podílu nízkoemisních vozidel

daná jak pro rámcovou dohodu jako celek, tak i pro jednotlivé veřejné zakázky, které by se na jejím základě teprve zadávaly. Dílčí zakázky jsou většinou

zadávány zadavatelem podle jeho aktuální potřeby. Pokud bude vyžadováno splnění podílu i u jednotlivých dílčích zakázek, nepůjde často tento podíl splnit.

Navrhujeme působnost upravit tak, aby se vztahovala jen na rámcovou dohodu jako celek.

Vysvětleno. Ustanovení § 2 odst. 2 upřesňuje rozsah působnosti zákona tak, 

aby byly naplněny požadavky směrnice. Jelikož v případě 

veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod se 

neurčuje předpokládaná hodnota, tak je potřeba působnost 

zákona ve vztahu k těmto veřejným zakázkám tímto způsobem 

upravit. Na samotné uzavřené "nadlimitní" rámcové dohody a 

zavedené "nadlimitní" dynamické nákupní systémy dopadá 

povinnost minimálního podílu nízkoemisních vozidel jen 

zprostředkovaně, prostřednictvím jednotlivých smluv, které jsou 

na jejich základě zadávány. Každá jednotlivá rámcová dohoda či 

dynamický nákupní systém přitom nemusí zahrnovat i 

nízkoemisní vozidla. Tohoto podílu však musí být dosaženo 

prostřednictvím smluv uzavřených  v rozhodném období. To, že 

na  samotné uzavřené rámcové dohody či dynamické nákupní 

systémy povinnost nedopadá vyplývá jednoznačně z vymezení 

působnosti zákona - dopadá na "smlouvy", nikoliv na dohody či 

zavedené dynamické nákupní systémy. U RD a DNS tedy 

dopadá až na smlouvy, na jejich základě uzavřené.

48 MZe § 4 odst. 1 Z V návrhu zákona je stanovena povinnost dodržení minimálního podílu nízkoemisních vozidel již při uzavírání smlouvy. Důvodová zpráva k tomuto ustanovení 

doplňuje: „Zadavatelé nebo objednatelé jsou povinni splnit jednotlivé minimální podíly nízkoemisních vozidel v rámci zákonem vymezeného časového 

období, tj. od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030, nikoliv v rámci každé jednotlivé smlouvy na veřejnou 

zakázku nebo na veřejné služby v přepravě cestujících.“ Zadavatel by současným textem návrhu zákona byl omezen více, než pravděpodobně směrnice a 

předkladatel, podle zdůvodnění v důvodové zprávě, vyžaduje. Požadujeme upřesnit povinnost splnění dodržení podílu u jednotlivých vozidel stanovením 

období, kdy bude nutné uvedené podíly vykázat přímo v textu zákona. Podle směrnice je u I. etapy rozhodné období 2. 8. 2021 - 31. 12. 2025 a pro II. etapu 

je rozhodné období 1. 1. 2026 až 31. 12. 2030. Dále požadujeme vyjasnit možnou situaci, kdy by z jedné veřejné zakázky bylo uzavřeno více smluv, např. 

podle jednotlivých kategorií vozidel a centrální zadavatel by u jedné smlouvy splnil podíl nízkoemisních vozidel, avšak u ostatních smluv na jiné kategorie 

vozidel by tento podíl nesplnil.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit. Ve 

vztahu k rámcovým dohodám jsou rozhodující podíly z 

jednotlivých smluv uzavřených na veřejné zakázky, které byly 

zadané na základě těchto rámcových dohod.  Při uzavření 

samotné rámcové dohody nebude tedy podíl vykazován, neboť  

samotná rámcová dohoda je pouze dohodou, na základě které 

budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky s konkrétním 

předmětem plnění. Až výsledkem zadávání těchto jednotlivých 

veřejných zakázek jsou konkrétní pro zadavatele závazné 

smlouvy s vymezeným předmětem plnění.  Rámcová dohoda je 

pouze dohodou o rámcových podmínkách závazných po dobu 

trvání rámcové dohody. I z jejího názvu (jedná se o dohodu, 

nikoliv o smlouvu) je patrné, že zkoumány budou až jednotlivé 

smlouvy, které byly uzavřené na základě rámcové dohody. 

Obdobné je to u dynamického nákupního systému. V tomto 

směru bylo doplněno vysvětlení do důvodové zprávy.
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49 MZe § 5 Z Požadujeme doplnit a upřesnit obsah § 5. Z navrženého ustanovení není zcela jasné, jak bude při dohodě zadavatelů společné plnění povinností vypadat.

V kontextu s naší předchozí připomínkou k § 4 odst. 1, není jasné, zda by u společného nákupu zadavatelů, u kterého by bylo uzavíráno více smluv pro

každého zadavatele zvlášť, byla stanovena povinnost podílu nízkoemisních vozidel u každé smlouvy.

Vysvětleno. Pokud jsou v rámci centralizovaného zadávání uzavírány 

smlouvy jednotlivými zadavateli, tak je v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 ve spojení s § 4  za splnění minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel zodpovědný každý jednotlivý zadavatel 

účastnící se centralizovaného zadávání, který uzavírá smlouvu. 

Pokud tito zadavatelé uzavřou smlouvu o společném plnění 

povinností, budou v souladu s ustanovením § 10 společně 

odpovídat za dosažení podílu ve všech svých smlouvách (i 

smlouvách ostatních účastníků dohody), které v daném časovém 

období uzavřou. 

50 MZe § 10 Z Požadujeme vyjasnit vztah k ustanovení § 4 a § 7 návrhu zákona. Není jasné, jak bude řešeno nevykazování počtů u jednotlivých uzavřených smluv

zadavatele, případně jak bude řešen dozor či pokuta, kdy zadavatel uzavřením dohody o společném plnění povinností např. těsně před koncem určeného

období, splní podíl za dané období díky jinému zadavateli. 

Vysvětleno. Nevykazování počtů u jednotlivých smluv zadavatele bude 

sankcionováno jako přestupek podle § 9 odst. 1 písm. c). Na 

základě obdržených připomínek od připomínkových míst byla 

provedena následující úprava normativního textu:  sankce byly 

odstupňovány v závislosti na typu přestupku. Za uvedený 

přestupek (nevykázání počtů vozidel) tedy bude ukládána 

zvláštní (snížená) sankce. Na základě § 8 odst. 2 je však 

zadavatel povinen podklady pro zjištění počtu vozidel na základě 

výzvy dodat dozorujícímu orgánu. V případě uzavření dohody o 

společném plnění povinností, když tato bude řádně vykázána 

před koncem rozhodného období (§ 10 odst. 1), budou počty 

vozidel vykázané podle § 7 odst. 1 a 2 upraveny ve smyslu 

uzavřené dohody (uzavřených dohod). Tato úprava bude 

provedena Ministerstvem pro místní rozvoj a následně budou 

veškeré podklady pro provedení dozoru předány Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže.

51 MZe obecné D Dáváme na zvážení transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o

podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, přímo do zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předložený samostatný

speciální zákon zasahuje do povinností zadavatele vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Příprava zadávacích řízení by mohla být

komplikovanější a méně přehledná. Nově bude více předpisů upravovat povinnosti zadavatele při přípravě nadlimitních veřejných zakázek.

Vysvětleno. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je normou 

procesní a mají v něm být proto obsažena obecná pravidla pro 

zadávání veřejných zakázek. Neměla by v něm být tudíž 

obsažena úprava povinného pořizování stanovených komodit. 

Bližší vysvětlení je obsaženo v důvodové zprávě.

52 MZe § 7 odst. 1 D Navrhujeme upravit § 7 odst. 1 ve smyslu důvodové zprávy k tomuto paragrafu. Podle důvodové zprávy bude možné vykazovat počty vozidel ve vztahu k

zadávaným zakázkám prostřednictvím Oznámení o výsledku zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, přestože nařízení nabývá účinnosti až 14.

11. 2022. Nebylo by možné tento formulář upravit již dříve, aby byl k dispozici s účinností tohoto zákona? V zákoně je v tuto chvíli uvedeno, že zadavatel má

počty sdělovat Ministerstvu pro místní rozvoj, viz § 7 odst. 1 zákona. Pokud by formulář do Věstníku veřejných zakázek byl upraven pro možné varianty

nákupu např. i pro centrální nákup apod. je toto řešení vhodnější. Navíc by bylo více provázáno se zákonem o zadávání veřejných zakázek, kde se

oznámení o výsledku zadávacího řízení a o uzavření smlouvy uveřejní formulářem do Věstníku veřejných zakázek do 30 dnů dle § 212 zákona o zadávání

veřejných zakázek. 

Akceptováno.

Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. 

53 Mze § 7 odst. 4 D Požadujeme vyjasnit slovní spojení „nabídkové řízení“. Uvedený termín je nezbytné provázat s příslušným právním předpisem, aby bylo jasné, kdo je jím

vázán.

Akceptováno. 

54 MZe § 7 odst. 5 D Požadujeme vyjasnit slovní spojení „přímé zadání“. Uvedený termín je nezbytné provázat s příslušným právním předpisem, aby bylo jasný jeho obsah. Akceptováno.

55 MZe § 7 odst. 8, varianta IID Ministerstvo zemědělství se přiklání k navrhované variantě č. II. § 7 zákona. Dozor podle zákona o zadávání veřejných zakázek nad zadavateli má Úřad pro

ochranu hospodářské soutěže. V případě předestřené varianty č. I by ho mělo nově navíc Ministerstvo pro místní rozvoj, případně Ministerstvo dopravy.

Činnost více dozorových orgánů by byla méně přehledná a z hlediska ochrany veřejného zájmu neefektivní. Ve variantě č. II je však nutné vyjasnit vzájemný

vztah mezi § 4 odst. 1 zákona, kde se stanovuje povinnost podílu k jednotlivé uzavřené smlouvě a § 7 odst. 8 zákona, podle kterého Ministerstvo pro místní

rozvoj vykazuje podíl nízkoemisních vozidel ve vztahu k jednotlivým zadavatelům. Z ustanovení 7 odst. 8 nevyplývá, jak často by Ministerstvo pro místní

rozvoj mělo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informovat. 

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to na 

základě podkladů dodaných mu ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj a Ministerstva dopravy.  Pro vysvětlení -v ustanovení § 7 

byly varianty nedopatřením prohozeny. Ve vztahu ke kontrole je 

nutné zjistit, do jaké míry jednotliví zadavatelé či objednatelé 

splnili povinnost vyplývající jim z § 4. I samotný § 4 je koncipován 

ve vztahu k objemu smluv uzavíraných určitými zadavateli či 

objednateli. Nejedná se tedy o žádnou odlišnou koncepci. Lhůty 

pro předání podkladů ÚOHS byly doplněny a vysvětleny v 

důvodové zprávě.
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56 MZe varianty D Z předestřených variant doporučujeme variantu číslo I., kdy bude dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem vykonávat Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže. Považujeme za vhodnější pověřit dozorem pouze jeden dozorový orgán. 

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

57 Mze § 9 D V souladu s naší připomínkou k § 4 odst. 1, doporučujeme místo vykázání podílu u každé uzavřené smlouvy použít metodu splnění podílu za určené období.

Dále dáváme na zvážení snížení navrhované výše maximální pokuty, která je nyní navržena do částky 20 000 000 Kč s možností udělení nižší pokuty podle

správního uvážení. 

Akceptováno 

částečně.

Vzhledem k vyjasnění způsobu určení minimálního podílu v § 4 

není potřeba přestupek přeformulovávat. Snížení maximální 

výše pokuty nebylo akceptováno, sankce musí být dostatečně 

vysoká.

58 MZe § 11 D S ohledem na zvolené varianty u § 7 a § 8 doporučujeme použít návrh, označený jako variantní řešení číslo II. Vysvětleno. Tato připomínka je v rozporu s jinou připomínkou tohoto 

připomínkového místa, a to připomínkou, že by měla být zvolena 

varianta I. (provádění dozoru Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže). K nedopatření patrně došlo z důvodu chyby v 

materiálu, kdy u § 7 byly varianty I. a II. prohozeny.

59 Ústecký 

kraj

varianty D Doporučujeme v § 7 II. variantu, v § 8 a 11 I. variantu. Pokud ÚOHS má kontrolovat plnění tohoto zákona, musí dostávat od MMR a MD potřebné informace. 

ÚOHS z principu kontroluje zadávání veřejných zakázek.

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

60 ČMKOS důvodová 

zpráva

D ČMKOS má technickou připomínku k použití pojmu „zvláštní transpoziční zákon“, a to s odvoláním na Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné

usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344, usnesením vlády ze dne 3. ledna 2018 č. 19 a usnesením vlády ze dne 27. února 2018 č. 138. Dle těchto

Metodických pokynů je nutno rozlišovat mezi transpozicí a implementačním předpisem, přičemž termín „zvláštní transpoziční zákon“ tyto Metodické pokyny

nepoužívají. ČMKOS doporučuje uvést pojem do souladu s Metodickými pokyny při přípravě návrhu zákona.

Akceptováno.
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61 SSHR § 2, odst.

3, písm. a),

bod 8

Z Navrhujeme doplnit text „vozidla zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za

udržování veřejného pořádku,“ o následující sousloví „nebo vozidla tvořící součást státních hmotných rezerv“ Odůvodnění: Předloženým návrhem zákona se

má provést transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice o čistých vozidlech.

Tato směrnice pro jednu z výjimek používá termín civilní ochrana, který je však v rámci evropské legislativy širší a zahrnuje i tu část, kterou v rámci českého

právního řádu vydělujeme a označujeme za státní hmotné rezervy. Konkrétně v právním řádu České republiky není civilní ochrana samostatnou oblastí, ale

na jejím zabezpečení se podílí Hasičský záchranný sbor ČR a oblast státních hmotných rezerv v působnosti Správy státních hmotných rezerv. Detailní

úprava je pak obsažena zejména v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ní veřejných zakázek, tak

v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že

rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu

výkladu zákona v této oblasti.na VŠ v ČR takto zřejmě nedopadá na obě varianty kvalifikace, vztahuje se pouze k navrhovanému "obdobnému

vysokoškolskému vzdělání". Není rovněž zřejmé

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Obecně do této výjimky spadají vozidla zkonstruovaná a

vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární

službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného

pořádku. V případě, že jsou takováto vozidla pořizována do

státních hmotných rezerv, měla by se výjimka uplatnit rovněž.

Formulovat výjimky nad rámec, který dovoluje směrnice

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, však není

přípustné. Na základě připomínky od Ministerstva vnitra, že

uvedené pojmy: „civilní ochrana, požární služba a služby

odpovídající za udržování veřejného pořádku“ jsou

nejednoznačné, předkladatel tento pojem upřesnil, a to na

základě konkrétního návrhu od Ministerstva vnitra, který si od něj

vyžádal. 

SSHR doručila stanovisko, že státní hmotné rezervy

spadají pod pojem "civilní ochrana", na základě kterého

byl přidán do § 2 odst. 3 bod. 8, který zní: "8. vozidla

zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k

použití jako státní hmotné rezervy". SSHR s takovouto

částečnou akceptací své připomínky souhlasí.

62 ČTU § 2 odst. 3 Z ČTÚ vykonává podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů (viz zejména § 15 zákona o elektronických 

komunikacích) kontrolu rádiového spektra monitorováním, tj. kontroluje efektivní, nerušené a zákonné využívání rádiového spektra, dodržování technických 

parametrů přidělených kmitočtů a dalších podmínek stanovených ve vydaných rozhodnutích, a také provádí zaměřování a lokalizaci zdrojů vysílání nebo 

rušení. K realizaci úkolů stanovených zákonem o elektronických komunikacích v oblasti správy rádiového spektra ČTÚ podle § 15 odst. 8 tohoto zákona 

provozuje příslušné informační systémy a automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra. ČTÚ tak vybudoval celoplošný systém monitorování 

rádiového spektra, který je nazván „Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra“, jehož součástí jsou i mobilní obsluhované monitorovací 

stanice, tj. vozidla, u kterých lze předpokládat, že ačkoli ještě není schválena koncepce jejich obnovy, že půjde o vozy v kategorii N1 (tj. motorová vozidla 

konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny). Na základě současné nabídky vozidel této 

kategorie, která by splňovala požadavky dané Návrhem a zároveň splňovala požadavky pro měřící vůz (mobilní obsluhované monitorovací stanice) - (např. 

výška, pohon, vnitřní prostory apod.) se tak může stát, že obstarání takového vozidla bude takřka nemožné. V § 2 odst. 3 Návrhu jsou stanoveny výjimky pro 

určité kategorie vozidel z povinností stanovených tímto zákonem. ČTÚ mezi takovými výjimkami však nenalézá takovou, pod kterou by bylo možné podřadit 

výše uvedená speciální vozidla ČTÚ určená k monitorování rádiového spektra. ČTÚ tak navrhuje takovou výjimku do § 2 odst. 3 Návrhu doplnit například tak, 

že zní: „XX. vozidlo určené k monitorování rádiového spektra.“. Pokud by s ohledem na znění příslušné transponované směrnice (směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019) případně nebylo takové rozšíření výjimek z aplikace Návrhu, jak navrhuje ČTÚ v rámci této 

připomínky, možné, ČTÚ doporučuje předkladateli alespoň zvážit, zda by výše vymezené vozidlo určené k monitorování rádiového spektra nebylo možné 

podřadit, resp. doplnit pod některý z bodů již obsažených v navrhovaném znění § 2 odst. 3 Návrhu, a tím vyloučeno z aplikace Návrhu

Vysvětleno. Do návrhu zákona již byly zapracovány veškeré výjimky 

obsažené ve směrnici (EU) 2019/1161. Případné zahrnutí 

jakékoliv dodatečné výjimky tak není možné. Pokud jde o 

specificky uváděná vozidla, na základě obsahu připomínky se 

nedomníváme, že by v tomto případě skutečně neexistovala 

žádná přijatelná alternativa. Především není zřejmé, co v tomto 

případě brání nákupu bateriových elektrických vozidel případně 

plug-in hybridů.   

ČTÚ bere vypořádání připomínky na vědomí. Jakkoli ČTÚ 

vnímá argument taxativnosti výjimek z aplikace dané 

směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/1161 ze dne 20. června 2019, nemůže 

se s argumenty poskytnutými předkladatelem ve 

vysvětlení dané připomínky ve vztahu k přijatelným 

alternativám ztotožnit, když obměna daných speciálních 

měřících vozidel ČTÚ neprobíhá tak rychle, a tudíž je 

možno reálně uvažovat pouze s vozidly plně bezemisními 

(od 1. 1. 2026 – 29,7 % vozového parku - § 4 návrhu 

zákona). Využití hybridních technologií po tomto datu 

nebude považováno za „nízkoemisní“ (§ 3 písm. a) bod 2 

návrhu zákona). Současně je potřeba brát v potaz, že 

v daných měřících vozidlech jsou umístěny technologie, 

které jsou napájeny elektrickou energií. Po vyčerpání 

určité garantované kapacity bude muset být příslušné 

měření ukončeno, aby se vozidlo dostalo k nejbližší 

nabíjecí stanici. Dnes je při spotřebě cca 1,5 litru 

nafty/hod. garantován vcelku dlouhý čas na dobíjení 

akumulátorů potřebných pro měření (nabíjení na 

volnoběh). V důsledku navrhovaným zákonem uplatněné 

regulace bude podle názoru ČTÚ docházet k tomu, že 

bude ohroženo řádné fungování systému monitorování 

rádiového spektra, jehož neoddělitelnou součástí jsou i 

uvedená vozidla, která nebude možné s ohledem na 

požadavky na ně kladené pořídit a efektivně používat. 

Automatizovaný systém monitorování rádiového spektra 

přitom kontroluje, jak vyplývá z uplatněné připomínky, 

efektivní, nerušené a zákonné využívání rádiového 

spektra, dodržování technických parametrů přidělených 63 ČTU varianty D ČTÚ má zato, že byť platí, že Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je svěřen dohled při zadávání veřejných zakázek a rovněž dohled při dodržování 

postupu objednatele při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, hlavní součástí činnosti příslušného orgánu podle Návrhu by měla být, 

jak vyplývá z Návrhu, činnost nikoli dozorová, ale činnost v podstatě „statisticko-evidenční“ spočívající ve sbírání informací vykazovaných zadavateli veřejných 

zakázek podle § 7 Návrhu a vypočítání dosažených podílů nízkoemisních vozidel ve vztahu k jednotlivým zadavatelům a objednatelům. I s ohledem na 

chybějící podrobnější zdůvodnění variant, když z důvodové zprávy k Návrhu nevyplývá, zda navrhovaná možnost svěření daných dozorových kompetencí 

podle Návrhu byla alespoň předběžně projednána s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ČTÚ preferuje variantu II, tj. svěření kompetencí 

stanovených Návrhem Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu dopravy, když se mu nejeví navrhované rozdělení kompetencí (varianta I) mezi uvedená 

ministerstva (vykazování) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dozor a projednávání přestupků) efektivnějším (viz výše uvedené), ale naopak 

administrativně náročnějším.

Vysvětleno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)
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obecné Z Předpoklad směrnice, že bude v následujícím desetiletí klesat cena nízkoemisních vozidel, se nám jeví jako iluzorní, neboť stoupne poptávka a výrobců

spolehlivých nízkoemisních vozidel zatím není dostatek. Kromě toho s vzhledem k pandemiii koronaviru pravděpodobně nastane globální hospodářská krize,

která postaví celou Evropu i jednotlivé státy před hluboké ekonomické problémy. Nejsou uvažovány ani náklady na potřebnou infrastrukturu (rychlonabíjecí

stanice, plnírny vodíku) a náklady vozidla s novými pohonnými médii – elektřinou a vodíkem. Vzhledem k 1. milníku už 2. 8. 2021 je zcela nereálné tuto

infrastrukturu v potřebné míře a kvalitě vybudovat. To, že ze směrnice vyplývají záměry k podpoře infrastruktury, je krok, který měl celému projektu zavádění

čistých vozidel předcházet, aby už v prvních etapách obměny byla infrastruktura budovaná souběžně nebo již vybudovaná. Provozní náklady na elektřinu se

vlivem zvyšující poptávky také mohou stát zdrojem zvýšení provozních nákladů. Sice v současnosti elektřinu ení na volnoběh). V důsledku navrhovaným

zákonem uplatněné regulace bude podle názoru ČTÚ docházet k tomu, že bude ohroženo řádné fungování systému monitorování rádiového spektra, jehož

neoddělitelnou součástí jsou i uvedená vozidla, která nebude možné s ohledem na požadavky na ně kladené pořídit a efektivně používat. Automatizovaný

systém monitorování rádiového spektra přitom kontroluje, jak vyplývá z uplatněné připomínky, efektivní, nerušené a zákonné využívání rádiového spektra,

dodržování technických parametrů přidělených kmitočtů a dalších podmínek stanovených ve vydaných rozhodnutích, a také provádí zaměřování a lokalizaci

zdrojů vysílání nebo rušení. Tento významný informační systém ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich

určujících kritériích, tedy rovněž připívá k zajištění bezpečnosti státu.Aplikace zákona v navrhovaném znění by tak nevyhnutelně musela znamenat revizi

celkové koncepce tohoto sofistikovaného a nákladného systému s nemalými dopady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik vozidel, jejichž emise

jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akceptovatelné, že v důsledku navrhované regulace „emisí“ vozidel by

mohlo dojít k ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na uvedené si tedy ČTÚ dovoluje ponechat odlišný názor na navrhované

řešení dané problematiky. Vypořádání připomínky pak ČTÚ bere na vědomí, když odpovědnost za zvolené právní řešení je na straně předkladatele (zde

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy), přičemž připomínku považuje za vypořádanou „bez rozporu“.o vyžadováno

nějaké specifické zaměření, pak by muselo dojít k této úpravě: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku

vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti

vzdělávání Právo se zaměřením na …… nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti

vzdělávání.“. Také v těchto případech je nutné vložit do navrhovaného ustanovení zákona slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem

na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání“, aby byla zajištěna návaznost dosud dobíhajících studijních oborů. Výše uvedené

formulace se vztahují i na variantu II, pokud by byla vybrána.ádku. Domníváme se, že námi navržená výjimka plně respektuje předkladatelem návrhu přijatý

postup.ů bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. se vozidla kategorie M3 s prostory pro stojící cestující, které jim umožňují častý pohyb,

považují za autobusy, a vozidla kategorie M3 s velmi omezenými nebo neexistujícími prostory pro stojící cestující jsou považována za autokary. Vzhledem k

velmi omezenému trhu s dvoupodl

Vysvětleno. Pokud jde o odhad cenového vývoje v oblasti elektrických 

vycházíme z podkladů, které během projednávání návrhu 

předložila Evropská komise. Skutečností však je, že když 

porovnáme ceny vozidel na alternativní paliva dnes a např. před 

pěti lety, není sporu o tom, že k určitému snížení cen 

elektrických vozidel zde skutečně došlo. To je do určité míry 

dáno především tím, že objem vyráběné produkce zpravidla má 

velmi výrazný dopad na tzv. jednotkovou cenu vozidla. Čím je 

tedy objem vyráběných nízkoemisních vozidel menší, tím se 

ysoký podíl fixních nákladů spojených s vývojem nových typů 

vozidel rozptyluje se do menšího objemu produkce. S ohledem 

na předpokládaný vývoj výroby nízkoemisních a bezemisních 

vozidel na straně automobilek, který bude do značné míry dán 

nutností autmobilek plnit velmi přísné emisní limity na nově 

vyráběná vozidla dané existující legislativou EU, je 

pravděpodobné, že dojde k výraznému stlačení těchto 

jednotkových cen. U bateriových elektrických vozidel je pak 

nejdůležitějí otázkou, jak se podaří snížit náklady spojené s 

technologií výroby baterií. I zde lze v posledních letech sledovat 

určitý pokrok a je předpoklad, že tento trend bude dále 

pokračovat. Pokud jde o otázku nákladů spojených s rozvojem 

příslušné infrastruktury pro alternativní vozidla, souhlasíme s tím, 

že zde určité náklady bude třeba vynaložit. Upozorňujeme však 

na to, že MD již dnes realizuje dotační program na výstavbu 

veřejně přístupných dobíjecích stanic a v tomto trendu hodláme 

pokračovat i nadále. Aktualizace Národního akčního plánu čisté 

mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit 

dotační program na podporu neveřejných dobíjecích případně i 

plnících stanic pro veřejnou dopravu.
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§ 4  a 5 Z Určitý koncepční nesoulad vidíme v tom, že směrnice stanoví požadované procentuální podíly vždy souhrnně za celý členský stát, ale podle navrhovaného

zákona se bude splnění posuzovat u každého jednotlivého zadavatele/objednatele, případně jejich "sdružení" dle § 5. Chápeme sice, že je to asi jediná

reálně vymahatelná možnost (nijak jinak ty jednotlivé zadavatele/objednatele nedonutíte, aby tato pravidla dodržovali, reálně to nelze to udělat „kolektivně“

za celou ČR), ale ve svém výsledku je tato úprava přísnější, než co vyžaduje EU. Pro srovnání uvádíme odst. 19 úvodních ustanovení směrnice

2019/1161: „(19) Členské státy by měly mít možnost pružně přerozdělovat úsilí o splnění minimálních cílů v rámci svého území v souladu se svým ústavním

rámcem a s cíli vlastní dopravní politiky. Při rozložení úsilí uvnitř členského státu by měly být zohledněny různé faktory, například rozdíly v ekonomické

kapacitě, kvalita ovzduší, hustota obyvatelstva, charakteristiky dopravních systémů, politiky zaměřené na dekarbonizacní veřejných zakázek, tak v oblasti

dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu výkladu

zákona v této oblasti.na VŠ v ČR takto zřejmě nedopadá na obě varianty kvalifikace, vztahuje se pouze k navrhovanému "obdobnému vysokoškolskému

vzdělání". Není rovněž zřejmé, co je obdobným vysokoškolským vzděláním nezařazeným do oblasti vzdělávání. Argumentace, že navrhovaný požadavek na

studium v ČR je z hlediska práva EU přípustný, doplněna do DZ prozatím nebyla. Jakékoli odchylky od standardní procesní úpravy je nutno řádně odůvodnit.

Stávající tendencí v legislativě, která je zdůrazňována při jednání Legislativní rady vlády, je naopak minimalizace zvláštních úprav ve správním právu

procesním. K důvodové zprávě - str. 17 ve větě odůvodnění speciální úpravy se uvádí, že v řízení o přestupku je ze strany úřadu zapotřebí využít i jiné než

právní odbornosti. Toto je nutné vyspecifikovat, aby to odůvodňovalo požadavek zvláštní úpravy. Takto je to velice neurčité a další věta tomu taky nepomáhá.

Co znamená "specifika projednávané oblasti"? Nutno dopracovat. Předkladatel: K úpravě provedené v § 11 odst. 1: Uvedené bylo opětovně konzultováno s

MŠMT, neboť uvedená úprava byla provedena na základě jejich zásadní připomínky, a to po konzultaci s ÚOHS. Na základě dohody s MŠMT byla textace

upravena, aby byl výklad jednoznačný, přičemž byla vázanost na vzdělání v ČR z důvodu nadbytečnosti odstraněna. Oblasti vzdělávání jsou upraveny naším

vysokoškolským zákonem, je tedy zcela zřejmé, že se bude jednat o absolventy našich vysokých škol. Absolventi zahraničních vysokých škol by si případně

museli nechat vzdělání uznat ve smyslu vysokoškolského zákona, což posuzují převážně veřejné vysoké školy, v určitých případech Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy (viz § 89 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Do DZ však byla doplněna jedna věta

vysvětlující, proč je implicitně požadováno vzdělání v ČR. Co se týká výkladu pojmu "obdobného vysokoškolského vzdělání", tak tento pojem je dle informací

z MŠMT běžně používán ve vztahu k potřebě, aby bylo akceptováno i vzdělání podle předchozí právní úpravy zákona o vysokých školách. Každopádně

jsme toto vysvětlení doplnili do důvodové zprávy. ÚVČR-KOM: Ok19) a bude třeba jeho obměna, měla by se tato příležitost využít a uvedená vozidla do

působnosti zákona zahrnout. Pořizovací cena výše uvedených vozidel na elektrický pohon se dle současných informací pohybuje cca do 130 % ceny

obdobných vozidel se spalovacím motorem splňujících emisní standard Euro 6. Současně mají elektrická vozidla nižší celkové náklady při zohlednění

celého životního cyklu (TCO). Jejich doplnění do působnosti zákona by tak v celkovém součtu vedlo v delším časovém horizontu ke snížení celkových

nákladů pro dotčené

subjekty.                                                                                      

                                                                                            

Připomínky 1: 

Vysvětleno              

Připomínky 2: 

Vysvětleno/akcep

továno                           

jinak                

Ad 1  Jak Středočeský kraj sám připouští, jedná se v tomto 

případě o jedinou reálně vymahatelnou možnost, která se zde 

nabízí. Pokud bychom se pokusili příslušné kvóty nastavit formou 

nějakého individuálního přístupu k jednotlivým subjektům, jak je 

v připomínce naznačeno, těžko by se našel spravedlivý 

mechanismus, se kterým by všechny dotčené subjekty mohly 

souhlasit. Naopak například v případě aplikace kritéria kvality 

ovzduší by vyšší kvóta mohla padnout na kraje s horší 

ekonomickou situací (Ústecký či Moravskoslezský), pro nichž by 

pak bylo velmi těžké se s plněním této vyšší kvóty vypořádat. 

Kromě toho se obáváme, že by takovýto selektivní přístup mohl 

být napadnutlný Ústavním soudem, pokud jde o pravomoc vlády 

ČR v této věci. Z tohoto hlediska jsme přesvědčeni, že jediným 

řešením jak naplnit požadavky plynoucí ze směrnice 2019/1169 

je ten, který byl zvolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ad 2  Na základě jiné připomínky byla předmětná výjimka z bodu 

5. vypuštěna, neboť došlo k upřesnění, na která vozidla 

kategorie M3 působnost návrhu zákona dopadá. Jsou to M3/I a 

M3/A. Tím je dané, že působnost návrhu zákona na autokary 

nedopadá.

66 Středočesk

ý kraj

§ 7 Z Pokud jde o nové povinnosti objednatelů/zadavatelů ohledně výkaznictví, je to nová povinnost, která je akceptovatelná. Nově uzavřené smlouvy jsou povinni

objednatelé tak jako tak MD hlásit podle zákona č. 194/2010 Sb. každoročně do 31. 3. smlouvy uzavřené za předchozí rok. Tímto zákonem vzniká nová

povinnost, která se však stanovuje jen k milníkům. Považujeme za vhodné vytvořit jednotný formulář, který zjednoduší práci jak Ministerstvu dopravy, tak

objednatelům a sníží administrativní náročnost vyhodnocování. Předepsaný jednotný formulář např. v excelu bude i pro MD zdrojem informací, se kterým

může efektivně pracovat.

Akceptováno 

jinak.

Připomínkové místo vznáší návrh na vytvoření jednotného 

formuláře pro hlášení zpráv podle § 7 návrhu zákona. 

Připomínkové místo však neuvádí, jakou formuální podobu by 

měl mít vytvořený formulář, zda by měl být například předepsán 

podzákoným právním předpisem či doporučen k využití. K tomu 

uvádíme, že návrh zákona nicméně stanoví konkrétně a 

taxativně náležitosti, které zpráva musí obsahovat, takže vešeré 

"kolonky" takového případného formuláře včetně jejich věcného 

obsahu jsou plně určeny přímo návrhem zákona. Zpracovatel 

proto nepokládá za účelné stanovit právním předpisem jejich 

přesnou toliko grafickou podobu. Nicméně lze akceptovat, že MD 

zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup doporučený 

formulář, který budou moci objednatelé k plnění povinnosti 

prodle § 7 využívat.

67 Středočesk

ý kraj

§ 9 Z Navrhujeme rozlišit pokuty – např. pokuta za nenahlášení smluv ve výši až 20 mil. Kč je neadekvátní - sice nechceme předjímat, že by MD uložilo za takové

porušení zákona takto neadekvátní pokutu, ale přesto navrhujeme rozvrstvení sankcí. Uvědomujeme si, že horní hranice neznamená, že musí/může být v

konkrétním případě využita, přesto se domníváme, že nenahlášení smluv by pokuta měla být max. v řádu jednotek tisíců Kč. 

Akceptováno 

částečně.

Sankce za přestupky byly odstupňovány. Sankce v řádu jednotek 

tisíc by však byla nepřiměřeně nízká.
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68 NKÚ § 7 odst. 1 D Ustanovení upravuje povinnost zadavatele písemně sdělovat údaje v tomto ustanovení uvedené Ministerstvu pro místní rozvoj. V důvodové zprávě k tomuto

ustanovení se uvádí, že povinnost vykazovat příslušné počty vozidel ve vztahu k zadávaným veřejným zakázkám bude zadavatel plnit prostřednictvím

Oznámení o výsledku zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie, což však z vlastního textu ustanovení nijak

nevyplývá. Ustanovení doporučujeme v uvedeném smyslu doplnit.

Akceptováno. Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. 

69 NKÚ varianty D Návrh obsahuje dvě varianty výkonu dozoru nad dodržováním zákona a řízení o přestupku. Domníváme se, že přijetí varianty II, ve které se navrhuje vynětí 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“) z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by 

nebylo v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže[1]. 

Pro přijetí varianty I, kdy dozor i řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, že tento úřad již za současného stavu  disponuje 

odbornými kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání 

smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Poznámka pod čarou:   § 2 písm. b): „Úřad 

 vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,“

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

70 NKÚ § 11 odst. 

4

D V tomto ustanovení se uvádí, že alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v

magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Z důvodové zprávy není zřejmé, proč je požadované vzdělání

limitováno pouze na vzdělání dosažené v České republice. Doporučujeme důvodovou zprávu v uvedeném smyslu doplnit, případně slova „v České

republice“  z ustanovení vypustit.

Akceptováno. Požadavky na vzdělání úřední osoby byly upřesněny na základě 

připomínky MŠMT. Výběr z MŠMT navržených variant byl 

proveden ze strany ÚOHS. Do důvodové zprávy bylo doplněno 

zdůvodnění, proč je implicitně vyžadováno vzdělání v ČR.

71 MK obecné Z Ministerstvo kultury považuje návrh zákona ve stávajícím znění za nejednoznačný. Jsme přesvědčeni, že bude nezbytné lépe provázat záměry předkladatele

uvedené v důvodové zprávě a zapracovat je do textu návrhu zákona.

Akceptováno. Požadované bylo provedeno na základě konkrétních obdržených 

připomínek.

72 MK varianty Z Ministerstvo kultury preferuje a požaduje prosazovat navrhované varianty v případě: § 7 Zákona - varianta č. I, § 8 Zákona - varianta č. II, § 11 Zákona – 

varianta č. II.

Vysvětleno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.
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73 MK § 2 odst. 1 písm. a) a odst. 2Z S ohledem na skutečnost, že § 2 odst. 1 písm. a) návrhu zákona upravuje působnost v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v zadávacím

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a § 2 odst. 2 návrhu zákona zmiňuje mj.

veřejné zakázky zadávané na základě rámcových dohod, které se však ve smyslu ZZVZ nezadávají v zadávacím řízení, nepovažujeme úpravu za vhodnou.

Nesouhlasíme s tím, aby se na veřejné zakázky na základě rámcových dohod, resp. na základě takových veřejných zakázek uzavřené smlouvy vztahovala

působnost tohoto zákona – minimálně lze diskutovat o vhodnější variantě úpravy v dotčené oblasti. Podle našeho názoru je tato úprava stanovena nad

rámec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, v platném

znění (dále jen „směrnice“). Z návrhu zákona nyní vyplývá, že v případě rámcových dohod se povinný podíl vozidel s alternativním pohonem ní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a

dvojímu výkladu zákona v této oblasti.na dopadá. Jsou to M3/I a M3/A. Tím je dané, že působnost návrhu zákona na autokary nedopadá.u "obdobnému

vysokoškolskému vzdělání". Není rovněž zřejmé, co je obdobným vysokoškolským vzděláním nezařazeným do oblasti vzdělávání. Argumentace, že

navrhovaný požadavek na studium v ČR je z hlediska práva EU přípustný, doplněna do DZ prozatím nebyla. Jakékoli odchylky od standardní procesní

úpravy je nutno řádně odůvodnit. Stávající tendencí v legislativě, která je zdůrazňována při jednání Legislativní rady vlády, je naopak minimalizace zvláštních

úprav ve správním právu procesním. K důvodové zprávě - str. 17 ve větě odůvodnění speciální úpravy se uvádí, že v řízení o přestupku je ze strany úřadu

zapotřebí využít i jiné než právní odbornosti. Toto je nutné vyspecifikovat, aby to odůvodňovalo požadavek zvláštní úpravy. Takto je to velice neurčité a další

věta tomu taky nepomáhá. Co znamená "specifika projednávané oblasti"? Nutno dopracovat. Předkladatel: K úpravě provedené v § 11 odst. 1: Uvedené bylo

opětovně konzultováno s MŠMT, neboť uvedená úprava byla provedena na základě jejich zásadní připomínky, a to po konzultaci s ÚOHS. Na základě

dohody s MŠMT byla textace upravena, aby byl výklad jednoznačný, přičemž byla vázanost na vzdělání v ČR z důvodu nadbytečnosti odstraněna

Vysvětleno. Ustanovení § 2 odst. 2 upřesňuje rozsah působnosti zákona tak, 

aby byly naplněny požadavky směrnice. Jelikož v případě 

veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod 

nebo v dynamických nákupních systémech se neurčuje 

předpokládaná hodnota, tak je potřeba působnost zákona ve 

vztahu k těmto veřejným zakázkám tímto způsobem upravit. Na 

samotné uzavřené "nadlimitní" rámcové dohody a zavedené 

"nadlimitní" dynamické nákupní systémy dopadá povinnost 

minimálního podílu nízkoemisních vozidel jen zprostředkovaně, 

prostřednictvím jednotlivých smluv, které jsou na jejich základě 

zadávány. Každá jednotlivá rámcová dohoda či dynamický 

nákupní systém přitom nemusí zahrnovat i nízkoemisní vozidla. 

Tohoto podílu však musí být dosaženo prostřednictvím smluv 

uzavřených  v rozhodném období. To, že na  samotné uzavřené 

rámcové dohody či dynamické nákupní systémy povinnost 

nedopadá vyplývá jednoznačně z vymezení působnosti zákona - 

dopadá na "smlouvy", nikoliv na dohody či zavedené dynamické 

nákupní systémy. U RD a DNS tedy dopadá až na smlouvy, na 

jejich základě uzavřené.

74 MK § 4 odst. 1 Z Návrh zákona upravuje povinnost stanovit podíl při uzavírání smlouvy, přičemž to chápeme tak, že podíl musí vyplývat z uzavřené smlouvy. Nelze se

ztotožnit s tvrzením uvedeným v důvodové zprávě (k ustanovení § 4, druhý odstavec), když taková koncepce z návrhu zákona jednoznačně nevyplývá.

Požadujeme, aby byl takový záměr předkladatele zřejmý již ze samotného znění zákona, nikoliv jen z důvodové zprávy. Proto dále uplatňujeme připomínky,

jako bychom nepřihlédli k této informaci z důvodové zprávy. Úpravu obsaženou v návrhu nepovažujeme za vhodnou, když značně omezí možnosti

dotčených zadavatelů při plnění stanovených povinností. Jeví se jako vhodné, aby bylo stanoveno období, v němž bude nezbytné povinné podíly

nízkoemisních vozidel vykázat, nikoliv rozhodný okamžik vázat k uzavření každé jednotlivé smlouvy ve smyslu návrhu zákona. Nynější úprava působí velmi

nepružně. Jsme přesvědčení, že námi navrhovaný postup by byl mnohem flexibilnější. Směrnice stanoví, že povinný podíl je nezbytné vykázat v rozhodném

obdoní veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada

připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému

přístupu k provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.iž dnes realizuje dotační program na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích stanic a v

tomto trendu hodláme pokračovat i nadále. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit dotační

program na podporu neveřejných dobíjecích případně i plnících stanic pro veřejnou dopravu. systém ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných

informačních systémech a jejich určujících kritériích, tedy rovněž připívá k zajištění bezpečnosti státu.Aplikace zákona v navrhovaném znění by tak

nevyhnutelně musela znamenat revizi celkové koncepce tohoto sofistikovaného a nákladného systému s nemalými dopady na státní rozpočet. Jedná se

přitom o několik vozidel, jejichž emise jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akceptovatelné, že v důsledku navrhované

regulace „emisí“ vozidel by mohlo dojít k ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na uvedené si tedy ČTÚ dovoluje ponechat

odlišný názor na navrhované řešení dané problematiky. Vypořádání připomínky pak ČTÚ bere na vě

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit.  Ve 

vztahu k rámcovým dohodám jsou rozhodující podíly z 

jednotlivých smluv uzavřených na veřejné zakázky, které byly 

zadané na základě těchto rámcových dohod.  Při uzavření 

samotné rámcové dohody nebude tedy podíl vykazován, neboť  

samotná rámcová dohoda je pouze dohodou, na základě které 

budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky s konkrétním 

předmětem plnění. Až výsledkem zadávání těchto jednotlivých 

veřejných zakázek jsou konkrétní pro zadavatele závazné 

smlouvy s vymezeným předmětem plnění.  Rámcová dohoda je 

pouze dohodou o rámcových podmínkách závazných po dobu 

trvání rámcové dohody. I z jejího názvu (jedná se o dohodu, 

nikoliv o smlouvu) je patrné, že zkoumány budou až jednotlivé 

smlouvy, které byly uzavřené na základě rámcové dohody. 

Obdobné je to u dynamického nákupního systému. V tomto 

směru bylo doplněno vysvětlení do důvodové zprávy. 

75 MK § 5 Z S ohledem na postupy stanovené návrhem zákona máme za to, že pokud budou zadavatelé uvažovat o plnění povinností společně, bude nezbytné dodržet

plnění v rámci uzavřené smlouvy. V některých případech se však nejeví takový postup jako vhodný, když je zcela evidentní, že lze uzavírat na základě

jednoho zadávacího řízení více smluv či by bylo lze uvažovat o situaci, kdy by bylo možné splnit podíly v rámci dvou či více zadávacích řízeních (či

obdobných postupech). Dotčené ustanovení totiž upravuje toliko povinnost uzavřít dohodu, ale již dále nerozvádí možnosti, že mohou zadavatelé povinnosti

plnit alternativně, např. splněním podílu souhrnem ve více uzavřených smlouvách ve stanoveném období.

Vysvětleno. Pokud jsou v rámci centralizovaného zadávání uzavírány 

smlouvy jednotlivými zadavateli, tak je v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 ve spojení s § 4 za splnění minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel zodpovědný každý jednotlivý zadavatel 

účastnící se centralizovaného zadávání, který uzavírá smlouvu. 

Pokud tito zadavatelé uzavřou dohodu o společném plnění 

povinností, budou v souladu s ustanovením § 10 společně 

odpovídat za dosažení podílu ve všech svých smlouvách podle § 

2 odst. 1 (i smlouvách ostatních účastníků dohody), které v 

daném časovém období uzavřou. 

76 MK § 7 odst. 1 Z S ohledem na skutečnost, že povinnosti vztahující se k uveřejňování jsou stanoveny rovněž v ZZVZ, jeví se jako žádoucí plnění povinností dostatečně

provázat. Jestliže ZZVZ stanoví uveřejnit výsledek zadávacího řízení, zejm. ve smyslu ustanovení §§ 126, 132 odst. 7, 137 a 142 ZZVZ, mělo by se

vykazování provádět přímo do formulářů odesílaných do Věstníku veřejných zakázek jako další statistické informace pro potřeby Ministerstva pro místní

rozvoj. Domníváme se, že taková možnost zjednoduší případnou návrhem zákona stanovenou administrativu a rovněž data zpřehlední (stanoví jednotný

formát pro všechny zadavatele). Zároveň nelze opomenout fakt, že v případě požadavku na takové informace ve formuláři podle ZZVZ bude postup pro

zadavatele alespoň trochu návodný.

Akceptováno.

Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. 

77 MK § 7 odst. 4 Z Není zřejmé, co je myšleno nabídkovým řízením. Pokud se má jednat o institut, který je užíván v návaznosti na jiný právní předpis, pak by se na něj mělo

vhodně odkázat. Nyní není zřejmé, na koho se dotčené ustanovení vztahuje či jak jej lze aplikovat.

Akceptováno.

78 MK § 7 odst. 5 Z Není zřejmé, co je myšleno přímým zadáním. Pokud se má jednat o institut, který je užíván v návaznosti na jiný právní předpis, pak by se na něj mělo

vhodně odkázat. Nyní není zřejmé, na koho se dotčené ustanovení vztahuje či jak jej lze aplikovat.

Akceptováno.

79 MK § 7 odst. 6 Z Není zcela zřejmé, jestli musí písemné sdělení Ministerstvu pro místní rozvoj zaslat všechny strany dohody o společném plnění povinností samostatně či zda

postačí písemné sdělení jedné ze stran dohody. Neshledáváme účelné, pokud by se mělo jednat o písemné oznámení zaslané samostatně každou ze stran

dohody.

Vysvětleno. Z hlediska ověření skutečnosti, mezi kterými účastníky byla 

dohoda uzavřena je potřeba, aby sdělení provedly společně 

všechny strany této dohody. Toto je důležité rovněž z hlediska 

toho, aby bylo ověřeno, že uvedená dohoda nepozbyla platnosti.  

Pokud by sdělení neprovedly všechny strany této dohody, mohlo 

by docházet ke zpochybňování její platnosti. Nikterak však není 

vyloučené, aby ostatní strany dohody pověřily sdělením jednu z 

těchto stran. Pokud tedy např. jeden účastník dohody pošle 

rovnou samotnou dohodu, ve které bude pověřen tímto 

sdělením, bude to v souladu s požadavky zákona.
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80 MK § 7 odst. 8, 

varianta II

Z Není zřejmé, proč se v tomto případě vykazování podílů stanoví odlišně od koncepce, která je v předchozích ustanoveních návrhu. Podle § 4 se podíly

stanovují ve vztahu k jednotlivým uzavřeným smlouvám, zde se však připouští stanovení podílů za jednotlivé zadavatele či objednatele. Dále není zřejmé,

v jakých termínech a za jaké období se takové informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zasílají.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

 Ve vztahu ke kontrole je nutné zjistit, do jaké míry jednotliví 

zadavatelé či objednatelé splnili povinnost vyplývající jim z § 4. I 

samotný § 4 je koncipován ve vztahu k objemu smluv 

uzavíraných určitými zadavateli či objednateli. Nejedná se tedy o 

žádnou odlišnou koncepci. Lhůty pro předání podkladů ÚOHS 

byly doplněny a vysvětleny v důvodové zprávě.

81 MK § 9 Z Požadujeme provést úpravu v návaznosti na případné změny podle předchozích připomínek. Koncepčně se jeví jako vhodné, aby se stanovilo období

k prokázání splnění stanoveného podílu namísto stávajícího záměru podíl prokazovat v každé jednotlivé smlouvě.

Akceptováno. Vzhledem k vyjasnění způsobu určení minimálního podílu v § 4 

není potřeba přestupek přeformulovávat.

82 MK § 10 Z Dotčené ustanovení považujeme za nejasné, když zmiňuje prokázání uzavření dohody o společném plnění povinností ve vztahu ke zmíněným termínům,

avšak nikde v materiálu se neupravují další termíny pro vykazování či výkon dozorů a případný přezkum. Není tak zřejmé, jaká bude chronologie plnění

povinností podle návrhu zákona z pohledu zadavatele/objednatele či dozorových orgánů (podle jednotlivých variant).

Akceptováno. Z povahy stanovené povinnosti vyplývá, že k výkonu dozoru 

může dojít až po skončení rozhodného období a uplynutí lhůty 

pro vykázání údajů zadavateli a objednateli. Do § 10 byla 

doplněna rovněž lhůta pro předání údajů o náhradním plnění 

povinností (tento paragraf již obsahoval lhůtu ve vztahu k 

vykázání dohody o společném plnění povinnosti). Do § 7 odst. 8 

byla rovněž doplněna lhůta pro předání podkladů pro 

rozhodování ÚOHS ze strany MMR a MD. U § 10 byla doplněna 

důvodová zpráva.

83 MK důvodová 

zpráva § 4

Z V části důvodové zprávy k dotčenému ustanovení předkladatel zmiňuje plnění povinností zadavateli prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. Dále

v celém návrhu zákona se však takový postup blíže nestanovuje, resp. to není zřejmé. Rovněž není zřejmé, proč se taková informace vyskytuje ve

zdůvodnění k ustanovení § 4, když v něm není uveřejňování či plnění povinnosti zadavatelem řešeno. Považujeme za vhodné informaci přesunout např. ke

zdůvodnění § 7 zákona.

Akceptováno. Informace k vykazování byla z ustanovení § 4 odstraněna. 

Vzhledem k tomu, že byla buď nadbytečná či duplicitní, tak 

nebyla současně přesunuta k § 7.

84 MK důvodová 

zpráva § 5

Z Není zřejmé, co by mělo být obsahem dohody, která bude uzavřena např. na úplném konci rozhodného období. Z jakého důvodu se nestanoví povinnost

uzavřít takovou dohodu v předstihu zadávání veřejných zakázek za účelem dosažení podílů společně? Z materiálu to není zřejmé, požadujeme danou

záležitost vyjasnit.

Vysvětleno. Není důvod brát účastníkům dohody flexibilitu ve vztahu k otázce, 

kdy bude dohoda o společném plnění povinností uzavřena. Je 

tedy pouze stanoveno, do kdy musí být dohoda vykázáná, aby k 

ní bylo přihlíženo.

85 MK důvodová 

zpráva § 7

Z V textu jsou obsaženy informace o plnění povinností prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek, nicméně v návrhu zákona je uvedeno, že se plnění

povinností „písemně sdělí“ Ministerstvu pro místní rozvoj nebo Ministerstvu dopravy. Požadujeme úpravu vyjasnit. Dále požadujeme, aby byly formuláře

Věstníku veřejných zakázek pro plnění této povinnosti vhodně uzpůsobeny a nepostupovalo se „v rámci metodické podpory“, jak uvádí předkladatel.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Normativní text byl v § 7 odst. 1 upraven ve smyslu důvodové 

zprávy. Dle informací od odboru zabývajícího se elektronizací 

veřejných zakázek bude muset být při vykazování 

centralizovaného zadávání postupováno tak, jak je psáno v 

důvodové zprávě, neboť postupovat cestou vykazování 

předmětných informací prostřednitvím formulářů není možné. 

Členský stát není oprávněn upravovat formuláře, které jsou 

posléze zasílány k uveřejnění v TED

86 MK důvodová 

zpráva § 9

Z Tato část obsahuje informace o provádění kontroly vždy po uplynutí určeného časového období. Taková informace však v návrhu zákona uvedena není.

Požadujeme ji do návrhu  uvést.

Akceptováno 

jinak.

Informace o tom, kdy bude prováděna kontrola, byla z důvodové 

zprávy vypuštěna. Je logické, že kontrola nemůže nastat před 

uplynutím rozhodného období. Možnost zahájit provádění 

kontroly je též logicky vázána na ostatní ustanovení zákona, ve 

kterých je stanovena např. vykazovací povinnost. Bylo však 

upřesněno, že podklady potřebné k zahájení přestupkového 

řízení budou ze strany MMR a MD poskytovány ÚOHS bez 

zbytečného odkladu.  Předpokládáme, že dozorový orgán 

následně rovněž bez zbytečného odkladu zahájí kontrolu, neboť 

je nutné provést kontrolu včas, aby nedocházelo k promlčení 

přestupků. Bylo doplněno bližší vysvětlení do důvodové zprávy.

87 Hospodářs

ká komora

obecné Z Konstatujeme nesoulad návrhu zákona se schválenou směrnicí Evropského parlamentu (EP). Ve směrnici EP se dle čl. 3 pro posuzování jako rozhodná

považuje výzva k soutěži resp. zahájení zadávacího řízení (a nikoliv uzavření smlouvy), návrh zákona v par. 7 však pracuje s termínem uzavírání smluv.

Směrnice Evropského parlamentu by se tak např. neměla vztahovat na výběrová řízení vyhlášená před 2. 8. 2021, i když bude smlouva uzavřena po tomto

datu. S ohledem na fakt, že nelze procento „čistých“ vozidel dodržet v rámci každého výběrového řízení, požadujeme úpravu par. 7 návrhu zákona tak, aby

bylo vykazování zasíláno souhrnně za každý kalendářní rok, např. vždy do 28. 2. za předchozí kalendářní rok. V kategorizaci vozidel (nízkoemisní i

bezemisní) zcela chybí hybridní diesel-elektrické autobusy, které mají emise CO2 i ostatní emisní složky významně nižší, než např. CNG nebo LNG. Žádáme

o doplnění hybridních autobusů v konvenční verzi (úspora CO2 a ostatní emisí o 20–25 %) do kategorie nízkoemisních vozidel a v pludy dopadá až na

smlouvy, na jejich základě uzavřené.pů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy

Vysvětleno. Rozhodné je datum uzavření smlouvy, datum zahájení 

zadávacího řízení pak řeší přechodná ustanovení, která stanoví, 

že smlouvy, uzavřené na základě zadávacích či nabídkových 

řízení zahájených před účinností zákona, do působnosti zákona 

nespadají. Každoroční vykazování by bylo z hlediska 

prováděného dozoru zbytečné, vedlo by k nadbytečné 

administrativní zátěži. Pokud jde o otázku zahrnutí hybridních 

autobusů upozorňujeme na to, že je třeba vyjít z ustanoveních čl. 

2, body 1 a 2 směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva, na která odkazuje dané ustanovení zákona 

(stejně jako čl. 4 odst. 4, písm. b) směrnice 2019/1161). Podle  

čl. 2, bod 2 uvedené směrnice se za elektrické vozidlo považuje 

pouze "motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno 

neperiferní elektrické zařízení jakožto měnič energie s elektricky 

dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet 

externě". Z toho vyplývá, že klasické hybridní autobusy, které 

neumožňují externí dobíjení vozidla, do působnosti zákona 

zahrnout nelze. Plug-in hybridní autobusy pak spadají do 

kategorie čistých vozidel, nikoliv však mezi bezemisní vozidla, 

neboť určité emise vykazují. Tyto skutečnosti byly doplněny do 

příslušné části důvodové zprávy. 
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88 Hospodářs

ká komora

§ 2 odst. 3 

písm. a)

Z Požadujeme ustanovení upravit takto: (3) Povinnosti stanovené tímto zákonem se vztahují k a)  silničnímu vozidlu kategorie N1, N2, N3, M1, M2 , a M3/I a

M3/A podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,“. b) vozidlu určenému k provozu na dráze trolejbusové, c) 

 zvláštnímu vozidlu podkategorie SS.“ (4) Povinnosti stanovené tímto zákonem se nevztahují na: 1. zemědělské nebo lesnické vozidlo podle nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito

vozidly, …..13. Odůvodnění: Pokud jde o doplnění písm. c) do § 2 odst. 3 a doplnění textu v bodě 4 máme za to, že směrnice 2019/1161 s vozidly určenými

pro svoz odpadu atp. počítá (viz např. tabulka č. 1 v příloze směrnice, která je rovněž obsažena v návrhu zákona). Explicitně nemůže uvádět vozidla

podkategorie SS, neboť tato podkategorie je českým specifikem. Dále, pokud se podíváme do důvodové zprávy předkladatele, je u bodu č. 4, v § dové

zprávy. zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se

rovněž obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění

dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.iž dnes realizuje dotační program na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích stanic a v tomto trendu

hodláme pokračovat i nadále. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit dotační program na

podporu neveřejných dobíjecích případně i plnících stanic pro veřejnou dopravu. systém ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních

systémech a jejich určujících kritériích, tedy rovněž připívá k zajištění bezpečnosti státu.Aplikace zákona v navrhovaném znění by tak nevyhnutelně musela

znamenat revizi celkové koncepce tohoto sofistikovaného a nákladného systému s nemalými dopady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik vozidel,

jejichž emise jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akceptovatelné, že v důsledku navrhované regulace „emisí“ vozidel by

mohlo dojít k ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na uvedené si tedy ČTÚ dovoluje ponechat odlišný názor na navrhované

řešení dané problematiky. Vypořádání připomínky pak ČTÚ bere na vědomí, když odpovědnost za zvolené právní řešení je na straně předkladatele (zde

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy), přičemž připomínku považuje za vypořádanou „bez rozporu“.o vyžadováno nějaké

specifické zaměření, pak by muselo dojít k této úpravě: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném u Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo se

zaměřením na …… nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání.“. Také

v těchto případech je nutné vložit do navrhovaného ustanovení zákona slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole

v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání“, aby byla zajištěna návaznost dosud dobíhajících studijních oborů. Výše uvedené formulace se

vztahují i na variantu II, pokud by byla vybrána.ádku. Domníváme se, že námi navržená výjimka plně respektuje předkladatelem náv

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

V případě vozidel M3 souhlasíme s pozitivním vymezením 

rozsahu působnosti zákona. S požadavkem na zahrnutí vozidel 

SS naopak souhlasit nelze.  Je třeba si uvědomit, že i když se 

jedná o národní kategorii, obdobné kategorie existují téměř ve 

všech EU zemích (např. Arbeitsmaschine v Německu). Pokud by 

tedy zákonodárce na úrovni EU měl zájem tato vozidla do 

příslušné směrnice zahrnout, mohl tak učinit. Záměrem vlády ČR 

rozhodně není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané 

směrnice. 

89 Hospodářs

ká komora

§ 3 písm. 

a)

Z Požadujeme ustanovení upravit takto: „Za nízkoemisní vozidlo se pro účely tohoto zákona považuje a) silniční vozidlo kategorie M1, M2 , nebo N1 nebo 

vozidlo podkategorie SS do 3,5 t , které…“.Odůvodnění: Pokud jde o úpravy v § 3 a § 4, jedná se o promítnutí změn provedených v § 2 do dalších

relevantních částí zákona. U vozidel podkategorie SS je nastaveno omezení do 3,5 t s ohledem na další kategorie, které jsou v dané pasáži zákona

uvedené (kategorie N1).

Vysvětleno. I když se v případě vozidel kategorie SS jedná o národní 

kategorii, obdobné kategorie existují téměř ve všech EU zemích 

(např. Arbeitsmaschine v Německu). Pokud by tedy zákonodárce 

na úrovni EU měl zájem tato vozidla do příslušné směrnice 

zahrnout, mohl tak učinit, ale neučinil. Záměrem ČR rozhodně 

není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané směrnice. 

90 Hospodářs

ká komora

§ 4 odst. 2 

písm. a) a 

b)

Z Požadujeme ustanovení upravit takto: „(2) Minimální podíly nízkoemisních vozidel činí a) pro silniční vozidla kategorie M1, M2 , a N1 a vozidla

podkategorie SS do 3,5 t…a) pro silniční vozidla kategorie M3/I, M3/A a vozidla určená k provozu na dráze trolejbusové“ Odůvodnění: Pokud jde o úpravy

v § 3 a § 4, jedná se o promítnutí změn provedených v § 2 do dalších relevantních částí zákona. U vozidel podkategorie SS je nastaveno omezení do 3,5 t

s ohledem na další kategorie, které jsou v dané pasáži zákona uvedené (kategorie N1).

Vysvětleno. Upozorňujeme, že vozidla kategorie SS (pracovní stroje 

samojízdné), nejsou primárně určena pro provoz na pozemních 

komunikacích. Rovněž je třeba si uvědomit, že se na tato vozidla 

nemusí standardně vztahovat emisní předpisy (např. u 

manipulačního vysokozdvižného vozíku je jeho provoz dán 

motohodinami nikoliv ujetou vzdáleností, což znamená že není 

možné emisní limit CO2 vyjádřit jako u klasických vozidel - 50 

g/km). Především je však třeba vyjít z toho, že i když se jedná o 

národní kategorii, obdobné kategorie existují téměř ve všech EU 

zemích (např. Arbeitsmaschine v Německu). Pokud by tedy 

zákonodárce na úrovni EU měl zájem tato vozidla do příslušné 

směrnice zahrnout, mohl tak učinit. Záměrem vlády ČR 

rozhodně není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané 

směrnice! 

91 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

§ 3 písm. a) bod 2 Z Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se domnívá, že v § 3 písm. a) bodu 2 není vhodně zvolena formulace „za nízkoemisní vozidlo se …

považuje silniční vozidlo …, které … od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 je vozidlem, jehož provoz nemá žádné emise… “, což by mohlo znamenat, že

pokud bude vozidlo vyrobeno 1. února, tak takovým vozidlem není, jelikož nebylo tím vozidlem s danými charakteristikami od 1. 1. 2026. Navrhujeme tedy

úpravu § 3 následujícím způsobem: Za nízkoemisní vozidlo se pro účely tohoto zákona považuje a) do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2

nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 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 nebo podle nákona zahrnout nelze. Plug-in hybridní

autobusy pak spadají do kategorie čistých vozidel, nikoliv však mezi bezemisní vozidla, neboť určité emise vykazují. Tyto skutečnosti byly doplněny do

příslušné části důvodov

Akceptováno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



92 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

varianty Z Úřad preferuje u § 7 variantu I (bližší zdůvodnění v připomínkách k § 8 návrhu zákona). Neakceptováno, 

rozpor.

Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

ÚOHS nesouhlasí s tím, aby vykonával dozor v této 

oblasti. Podle názoru ÚOHS se nejedná o přezkum, který 

by byl svým charakterem dopadající na jeho činnost.

93 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

varianty Z U § 8 preferuje Úřad variantu II, případně se navrhuje, aby dozor nad návrhem zákona provádělo Ministerstvo životního prostředí, neboť je zjevné, že toto

ministerstvo má ve své agendě dozor nad právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí, přičemž je nepochybné, že důvodem pro zavedení

zákona i Směrnice do právního řádu je snížení emisí a tedy posílení ochrany životního prostředí. Zásadním důvodem, proč je pro Úřad varianta I, tj. aby

dozor nad návrhem zákona vykonával ÚOHS, neakceptovatelná, je, že problematika nijak nesouvisí se soutěžním aspektem, který je naopak vždy nějak

přítomen v jiných řízeních vedených Úřadem. Podle důvodové zprávy by tato nová agenda měla být svěřena Úřadu z toho důvodu, že již zadávání veřejných

zakázek i smlouvy o veřejných službách v přepravě kontroluje. Uvedené je sice pravdou, avšak Úřad kontroluje soulad postupu zadavatele/objednatele s

relevantními právními předpisy. Úřad nekontroluje věcnou stránku veřejné zakázky – tedy splnění jiných emisních/imisních limitůákona zahrnout nelze. Plug-

in hybridní autobusy pak spadají do kategorie čistých vozidel, nikoliv však mezi bezemisní vozidla, neboť určité emise vykazují. Tyto skutečnosti byly doplněny 

do příslušné části důvodové zprávy. o pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu výkladu

zákona v této oblasti.na dopadá. Jsou to M3/I a M3/A. Tím je dané, že působnost návrhu zákona na autokary nedopadá.u "obdobnému vysokoškolskému

vzdělání". Není rovněž zřejmé, co je obdobným vysokoškolským vzděláním nezařazeným do oblasti vzdělávání. Argumentace, že navrhovaný požadavek na

studium v ČR je z hlediska práva EU přípustný, doplněna do DZ prozatím nebyla. Jakékoli odchylky od standardní procesní úpravy je nutno řádně odůvodnit.

Stávající tendencí v legislativě, která je zdůrazňována při jednání Legislativní rady vlády, je naopak minimalizace zvláštních úprav ve správním právu proc

Neakceptováno, 

rozpor.

Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti. Návrh 

ÚOHS, že by dohled měl být svěřen Ministerstvu pro životní 

prostředí naní realizovatelný, neboť Ministerstvo životního 

prostředí není ani gestorem, ani spolugestorem směrnice o 

čistých vozidlech a ani nemá ve své pravomoci dohled při 

zadávání veřejných zakázek či zajišťování dopravní obslužnosti.

ÚOHS nesouhlasí s tím, aby vykonával dozor v této 

oblasti. Podle názoru ÚOHS se nejedná o přezkum, který 

by byl svým charakterem dopadající na jeho činnost.

94 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

§ 9 odst. 1 

písm. a)

Z Úřad se domnívá, že v § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) formulace skutkových podstat v části, kde se hovoří o „minimálním podílu podle § 4“ nedopadá na

povinnost stanovenou v § 4 odst. 3 (minimální podíly jsou navázány na povinnosti vymezené v § 4 odst. 2). Navrhujeme přeformulovat tato ustanovení

následujícím způsobem: (1) Přestupku se dopustí a)   zadavatel nebo objednatel, který podle údajů vykázaných podle § 7 nesplnil některou z povinností

podle § 4, b)   zadavatel nebo objednatel, u něhož údaje vykázané podle § 7 neodpovídají závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo na veřejnou

službu v přepravě cestujících a tato skutečnost má za následek nedodržení některé z povinností stanovených v § 4,

Akceptováno.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



95 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

varianty Z Úřad preferuje u § 11 variantu II (viz zdůvodnění uvedené k § 8 návrhu zákona). Neakceptováno, 

rozpor.

Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

ÚOHS nesouhlasí s tím, aby vykonával dozor v této 

oblasti. Podle názoru ÚOHS se nejedná o přezkum, který 

by byl svým charakterem dopadající na jeho činnost.

96 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

§ 11 odst. 

3

Z Úřad se domnívá, že výzva podle § 11 odst. 3 nemusí být vždy uplatněna pouze v rámci řízení o přestupku, nýbrž naopak bude častěji uplatňována před

zahájením takového řízení. Úprava § 11 odst. 3 by tedy neměla být zařazena v rámci § 11. Navrhujeme tedy výzvu upravit jako odst. 2 navrhovaného § 8,

přičemž stávající text § 8 by byl označen jako odst. 1. V souvislosti s touto úpravou je pak třeba upravit skutkovou podstatu přestupku podle § 9 odst. 1 písm.

f).

Akceptováno.

97 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

§ 12 Z Úřad se domnívá, že v § 12 jsou přechodná ustanovení pouze ve vztahu ke smlouvám uzavřeným na základě zadávacích řízení či nabídkových řízení. Není

zřejmé, jak nastavená přechodná ustanovení pokrývají smlouvy uzavírané na základě rámcových dohod či v rámci dynamických nákupních systémů.

Navrhujeme doplnit přechodná ustanovení konkrétní úpravou, jak je uplatněna např. v rámci § 273 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Akceptováno. Normativní text byl na základě připomínky doplněn.

98 Úřad pro 

ochranu 

hospodářs

ké soutěže

§ 14 Z Úřad má za to, že návrh zákona bez odůvodnění nerespektuje současné znění § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních

smluv, v účinném znění, ani budoucí znění § 9 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění od 1. 1. 2022, které oba,

ve zkratce, říkají, že zákony mají zásadně nabývat účinnosti k prvnímu lednu nebo prvnímu červenci daného roku. Připomínkovaný zákon nabývá účinnosti

2. srpna 2021, kdy má uplynout transpoziční lhůta.

Akceptováno. Do důvodové zprávy bylo ke stávajícímu vysvětlení ještě 

doplněno, že v daném případě jedná o naléhavý obecný zájem 

ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

99 MO § 2 odst. 3 

písm. a) 

bod 6

Z V předkládaném návrhu zákona požadujeme § 2 odst. 3 písm. a) bod 6. uvést v následujícím znění: „6. vozidla určeného potřebami ozbrojených sil a

Ministerstva obrany,“. Odůvodnění: Materiál se týká zájmů a úkolů Ministerstva obrany jako zadavatele veřejných zakázek v případě nákupu, leasingu nebo

pronájmu silničních vozidel kategorií N1, N2, N3, M1, M2 a M3. V podmínkách Ministerstva obrany se jedná o kategorie vozidel, která jsou do provozu

schvalována podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Návrh zákona ve verzi zařezané do připomínkového řízení

se nevztahuje na zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou vozidla vojenská, která jsou schvalována do provozu Vojenskou policií, neboli

zkonstruována, vyrobena či upravena k použití ozbrojenými silami. Takováto výjimka je však z pohledu výkonu působnosti Ministerstva obrany a Armády

České republiky zcela nedostačující, proto požadujeme její rozšíření. Rezort obrany je rezortem specifickým a neplní standardní úkoly jako jní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává, že rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a

dvojímu výkladu zákona v této oblasti. Návrh ÚOHS, že by dohled měl být svěřen Ministerstvu pro životní prostředí naní realizovatelný, neboť Ministerstvo

životního prostředí není ani gestorem, ani spolugestorem směrnice o čistých vozidlech a ani nemá ve své pravomoci dohled při zadávání veřejných zakázek

či zajišťování dopravní obslužnosti.přípustný, doplněna do DZ prozatím nebyla. Jakékoli odchylky od standardní procesní úpravy je nutno řádně odůvodnit.

Stávající tendencí v legislativě, která je zdůrazňována při jednání Legislativní rady vlády, je naopak minimalizace zvláštních úprav ve správním právu

procesním. K důvodové zprávě - str. 17 ve větě odůvodnění speciální úpravy se uvádí, že v řízen í o přestupku je ze strany úřadu zapotřebí využít i jiné než

právní odbornosti. Toto je nutné vyspecifikovat, aby to odůvodňovalo požadavek zvláštní úpravy. Takto je to velice neurčité a další věta tomu taky

nepomáhá. Co znamená "specifika projednávané oblasti"? Nutno dopracovat. Předkladatel: K úpravě provedené v § 11 odst. 1: Uvedené bylo opětovně

konzultováno s MŠMT, neboť uvedená úprava byla provedena na základě jejich zásadní připomínky, a to po konzultaci s ÚOHS. Na základě dohody s

MŠMT byla textace upravena, aby byl výklad jednoznačný, přičemž byla vázanost na vzdělání v ČR z důvodu nadbytečnosti odstraněna. Oblasti vzdělávání

jsou upraveny naším vysokoškolským zákonem, je tedy zcela zřejmé, že se bude jednat o absolventy našich vysokých škol. Absolventi zahraničních

vysokých škol by si případně museli 

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Při přípravě návrhu zákona byly využily veškeré výjimky z 

působnosti směrnice, které mohou členské státy využít. Do 

stávající koncepce zákona tak již nelze doplňovat žádné další 

výjimky. Jediným řešením, které vidíme, je, že si příslušný 

veřejný zadavatel vytvoří vlastní celkovou strategii obnovy svého 

vozového parku, v rámci níž si určí, pro které typy vozidel může 

nakoupit i vyšší podíl nízkoemisních vozidel a tím tak 

kompenzuje to, že u zmiňovaných problematických typů vozidel 

bude dále nakupovat výlučně vozidla na konvenční pohon. 

Kromě toho upozorňujeme, že zákon umožňuje dohodu více 

veřejných zadavatelů, kdy jeden (který nemá ve svém vozovém 

parku poblematické typy vozidel) nakoupí větší procentní podíl 

nízkoemisních vozidel, zatímco jiný veřejný zadavatel bude moct 

naopak plnit nižší procentní kvóty. V neposlední řadě 

upozorňujeme na to, že v této oblasti bude zcela jistě docházet k 

postupnému technologickému pokroku (např. pokud jde o 

dojezd elektrických vozidel), který eliminuje důvody, kvůli nimž je 

dnes nákup nízkoemisních vozidel u některých typů vozidel jen 

stěží představitelný, a umožní tak výrazně přehodnotit současný 

pohled na možnosti nasazování alternativních paliv a pohonů. 

Na pracovním jednání bylo dohodnuto, že ve výjimce z 

působnosti zákona bude u speciálních vozidel k použití 

pouze ozbrojenými silami pojem ozbrojené síly na 

základě ze strany MO dodaného stanoviska doplněn o 

Vojenskou policii a Vojenské zpravodajství. Bylo též 

dohodnuto, že bude doplněna důvodová zpráva o 

vysvětlení pojmu "vozidlo zkonstruované a vyrobené nebo 

upravené pro použití pouze ozbrojenými silami, 

Vojenskou policií nebo Vojenským zpravodajstvím".

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



100 MO varianty D Dále k Vámi nabízeným variantám uvádím, že se přikláním k variantě I. Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

101 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 3 D Přestože se jedná o transpozici evropské směrnice 2019/1161, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních

vozidel, upozorňujeme níže na metodické nedostatky evropské legislativy, které vylučují některá alternativní paliva. Bohužel legislativa EU v této oblasti není

v souladu, diskuse v rámci Green Deal by se na to také měla zaměřit (snižování emisí z vozidel, další politiky a cíle v oblasti energetických úspor a užití OZE

apod). Dáváme tedy jako námět k řešení, aby se Česká republika v rámci vyjednávání nové evropské legislativy těmito rozpory a potřebě slaďování

cílů v této oblasti systematicky zabývala. a) Ze současné interpretace § 3 plyne, že se jedná o měření emisních limitů tzv. metodou Tank to wheel (TTW).

Tento způsob měření emisí by měl být nahrazen metodikou Well to wheel (WTW). b) Dosažení tzv. čisté mobility je v podmínkách ČR snáze a rychleji

dosažitelné za pomoci vozidel na bioplyn jako doplnění k vozům s čistě elektrickým pohonem. Vozidla na bioplyn nep dnes nákup nízkoemisních vozidel u

některých typů vozidel jen stěží představitelný, a umožní tak výrazně přehodnotit současný pohled na možnosti nasazování alternativních paliv a pohonů.

ohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu výkladu

zákona v této oblasti. Návrh ÚOHS, že by dohled měl být svěřen Ministerstvu pro životní prostředí naní realizovat

Vysvětleno. Plně se ztožňujeme s názorem, že by  v budoucnosti bylo 

žádoucí pokusit na úrovni EU prosadit změnu metodiky měření 

emisních limitů z Tank to wheel (TTW) na Well to wheel (WTW). 

V této souvislosti upozorňujeme, že již během projednávání 

směrnice  2019/1161 ČR velmi usilovala o to, aby definice 

čistého vozidla ve větší míře zahrnovala vozidla na CNG 

případně alespoň biometan. Byla však v tomto snažení téměř 

osamocena. Je tedy otázkou, jak se na záležitost uvedené 

změny metodiky, která by umožnila změnit i definici čistého 

vozidla, budou v budoucnosti dívat další členské státy i sama EK. 

Můžeme však přislíbit, že ČR se tomuto tématu rozhodně bude 

dále systematicky věnovat a bude hledat spojence pro daný 

požadavek.     

102 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 2, 3 a 4 Z Žádáme zvážit zahrnutí železničních vozidel do působnosti zákona. Pokud to nebude možné v tomto transpozičním návrhu, žádáme o zahájení diskuzí o

následných úpravách zákona. Odůvodnění : Přestože se jedná o přímou transpozici, dle našeho názoru by mělo být zváženo rozšíření působnosti zákona i

na železniční vozidla. Železniční vozidla v praxi dosahují zhruba 4 až 5krát delší dobu technického života, než silniční vozidla (běžně jsou používána kolem

40 až 50 let). Tedy je předpoklad, že v letech 2020 až 2030 nakoupená železniční vozidla budou provozována až do let 2060 až 2080. Z hlediska

budoucnosti veřejné dopravy tedy musí být cílem již nyní co největší elektrifikace tratí v ČR a na úsecích bez liniové elektrizace využití nových technologií

snižujících dopady na životní prostředí. Zahrnutí železničních vozidel by mohlo být promítnuto např. následujícími doplněnými: a) § 2 odst. 3 – nové písm. xy)

xy) vozidlu určenému k provozu na dráze železniční celostátní či regionální Nařízení Evropského parlamentu a Rady ní veřejných zakázek, tak v oblasti

dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu

výkladu zákona v této oblasti.iž dnes realizuje dotační program na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích stanic a v tomto trendu hodláme

pokračovat i nadále. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit dotační program na podporu

neveřejných dobíjecích případně i plnících stanic pro veřejnou dopravu. systém ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních

systémech a jejich určujících kritériích, tedy rovněž připívá k zajištění bezpečnosti státu.Aplikace zákona v navrhovaném znění by tak nevyhnutelně

musela znamenat revizi celkové koncepce tohoto sofistikovaného a nákladného systému s nemalými dopady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik

vozidel, jejichž emise jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akceptovatelné, že v důsledku navrhované regulace „emisí“

vozidel by mohlo dojít k ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na uvedené si tedy ČTÚ dovoluje ponechat odlišný názor na

navrhova

Vysvětleno. Účelem návrhového zákona je transponovat směrnici 2019/1161. 

Ta se přitom vztahuje jen na silniční vozidla. Z tohoto důvodu 

nevidíme jako možné zahrnovat do daného zákona i železniční 

vozidla, ač do jisté míry vnímáme, že tzv. čisté mobilita se začíná 

stále více promítat i do této oblasti. Navrhovaný krok však v tuto 

chvíli nepřichází do úvahy a to i proto, že z koncepčního hlediska 

s tímto nepočítá ani Aktualizace Národního akčního plánu čisté 

mobility odsouhlasená  vládou ČR koncem dubna letošního 

roku.    

103 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 2 odst. 3 

a 4

Z Navrhujeme pozitivním vymezením upravit text v § 2 odst. 3 ke kategorii M3: M3/I a M3/A. Zároveň by výjimky z působnosti měly být v samostatném

odstavci. Nové znění § 2 odst. 3 písm. a) : „(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem se vztahují k a)  silničnímu vozidlu kategorie N1, N2, N3, M1, M2 , a 

M3/I a M3/A podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, “ Dále navrhujeme vyčlenit výjimky uvedené v odst. (3)

písm. a) (tj. všechny body 1 až 13) do zvláštního odstavce (4) a současně, v návaznosti na pozitivní vymezení kat. M3, vypustit bod č. 5 takto:„ (4) 

Povinnosti stanovené tímto zákonem se nevztahují na… 5. vozidla kategorie M3, které není vozidlem třídy I nebo třídy A podle čl. 3 bodů 2 a 3 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných

vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti “ Výše uvedené dnes

nákup nízkoemisních vozidel u některých typů vozidel jen stěží představitelný, a umožní tak výrazně přehodnotit současný pohled na možnosti 

na sazování alternativních paliv a pohonů. ohledu mezi dva orgá ny (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti. Návrh ÚOHS, že by dohled měl být svěřen Ministerstvu pro životní prostředí naní realizovatelný,

neboť Ministerstvo životního prostředí není ani gestorem, ani spolugestorem směrnice o čistých vozidlech a ani nemá ve své pravomoci dohled při zadávání

veřejných zakázek či zajišťování dopravní obslužnosti.přípustný, doplněna do DZ prozatím nebyla. Jakékoli odchylky od standardní procesní úpravy je nutno

řádně odůvodnit. Stávající tendencí v legislativě, která je zdůrazňována při jednání Legislativní rady vlády, je naopak minimalizace zvláštních úprav ve

správním právu procesním. K důvodové zprávě 

Akceptováno. Normativní text byl upraven na navržené pozitivní vymezení 

úpravy působnosti. Vyčlenění výjimek do samostatného odstavce 

však nepovažujeme za účelné.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



104 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 2 odst. 3 Z Navrhujeme doplnit do § 2 odst. 3 nové písm. c) s podkategorií vozidel SS. Nové znění: „(3) Povinnosti stanovené tímto zákonem se vztahují k…c)

zvláštnímu vozidlu podkategorie SS.“Dále navrhujeme v bodě 4. upřesnit výjimku týkající se některých vozidel.Nové znění: „4. vozidla s vlastním pohonem

zvlášť zkonstruovaného a vyrobeného k provádění určité práce, jež není vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem vhodné k přepravě osob ani zboží a

které není strojním zařízením upevněným na podvozku motorového vozidla, včetně vozidel s vestavbou a těžkých nákladních vozidel určených pro

odstraňování poruch kritické infrastruktury prvků přenosové a distribuční soustavy v elektroenergetice. Na vozidla určená pro sběr odpadu a další činnosti při

správě veřejného prostoru se tato výjimka nevztahuje.“Odůvodnění: Nesouhlasíme s první částí poznámky v důvodové zprávě předkladatele, kde je u bodu

č. 4, v § 2 odst. (3) písm. a) doplněna pozn. pod čarou č. 8 s tímto zněním: „Do této kategorie vozidel ovšem nespadají např. voziní veřejných zakázek, tak

v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž obává, že

rozdělení dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k provádění dozoru a dvojímu

výkladu zákona v této oblasti.iž dnes realizuje dotační program na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích stanic a v tomto trendu hodláme pokračovat i

nadále. Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v rámci IROP vytvořit dotační program na podporu neveřejných

dobíjecích případně i plnících stanic pro veřejnou dopravu. systém ve smyslu vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich

určujících kritériích, tedy rovněž připívá k zajištění bezpečnosti státu.Aplikace zákona v navrhovaném znění by tak nevyhnutelně musela znamenat revizi

celkové koncepce tohoto sofistikovaného a nákladného systému s nemalými dopady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik vozidel, jejichž emise jsou

z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akceptovatelné, že v důsledku navrhované regulace „emisí“ vozidel by mohlo dojít k

ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na uvedené si tedy ČTÚ dovoluje ponechat odlišný názor na navrhované řešení dané

problematiky. Vypořádání připomínky pak ČTÚ bere na vědomí, když odpovědnost za zvolené právní řešení je na straně předkladatele (zde Ministerstvo pro

místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem dopravy), přičemž připomínku považuje za vypořádanou „bez rozporu“.o vyžadováno nějaké specifické zaměření,

pak by muselo dojít k této úpravě: „(4) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném u Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo se zaměřením

na …… nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České republice nezařazeným do oblasti vzdělávání.“. Také v těchto

případech je nutné vložit do navrhovaného ustanovení zákona slova „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole v České

republice nezařazeným do oblasti vzdělávání“, aby byla zajištěna návaznost dosud dobíhajících studijních oborů. Výše uvedené formulace se vztahují i na

variantu II, pokud by byla vybrána.ádku. Domníváme se, že námi navržená výjimka plně respektuje předkladatelem návrhu přijatý postup.ů bezpečnostních

sborů, ve znění pozdějších předpisů. se vozidla kategorie M3 s prostory pro stojící cestující, které jim umožňují častý pohyb, považují za autobusy, a vozidla

kategorie M3 s velmi omezenými nebo neexistujícími prostory pro stojící cestující jsou považována za autokary. Vzhledem k velmi omezenému trhu s

dvoupodlažními autobusy a k jejich specifickým konstrukčním omezením je třeba uplatnit v průběhu prvního referenčního období spadajícího do působnosti

této směrnice nižší minimální cíle pro zadávání z

Neakceptováno, 

rozpor.

Pokud jde o pracovní stroje samojízdné (podkategorie SS) 

upozorňujeme, že jsou to vozidla, která nejsou primárně určena 

pro provoz na pozemních komunikacích. Rovněž je třeba si 

uvědomit, že se na tato vozidla nemusí standardně vztahovat 

emisní předpisy (např. u manipulačního vysokozdvižného vozíku 

je jeho provoz dán motohodinami nikoliv ujetou vzdáleností, což 

znamená že není možné emisní limit CO2 vyjádřit jako u 

klasických vozidel - 50 g/km ). Především je však třeba vnímat, 

že i když se jedná o národní kategorii, obdobné kategorie existují 

téměř ve všech EU zemích (např. Arbeitsmaschine v Německu). 

Pokud by tedy zákonodárce na úrovni EU měl zájem tato vozidla 

do příslušné směrnice zahrnout, mohl tak učinit. Záměrem vlády 

ČR rozhodně není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané 

směrnice. Otázkou též je, do jaké míry jsou příslušné pracovní 

stroje na trhu. Víme o jedné české firmě, která takováto vozidla 

nabízí, ovšem samotný tento fakt podle našeho názoru nemůže 

ospravedlnit akceptaci uvedeného požadavku.   Vozidla s 

jeřábovou vestavbou, resp. jakákoliv vozidla zvláštního určení 

(tedy vozidla původně schválená jako vozidlo kategorie N) 

nadále do působnosti zákona spadají. Něco jiného jsou jeřáby v 

režimu samojízdného pracovního stroje (což jsou případy 

masivnějších těžkotonážních jeřábů), na které se směrnice ani 

zákon samozřejmě nevztahují . Takže jediné řešení problémů v 

této oblasti asi je, používat pro zmiňované  účely u vozidel v 

elektroenergetice dané typu pracovních strojů, byť jsme si 

vědomi toho, že jde o dražší řešení než když by se používali 

vozidla s jeřábovou vestavbou. Pak samozřejmě lze jít cestou 

plnění požadavků směrnice/zákona a u vozidel N2 začít 

částečně používat pohon na zemní plyn a u vozidel N1 tedy 

pohon elektrický. Každopádně zde nemáme žádnou šanci, jak 

Nemůžeme souhlasit s vypořádáním vozidel 

v elektroenergetice. Nejde pouze o jeřábové vestavby, ale 

o vestavby různých druhů. Za SP ČR je nepřijatelné, aby 

musela tato vozidla být povinně s alternativním pohonem. 

Řada těchto zásahových vozů se v jiné, než klasické 

palivové variantě ani nenabízí, a když ano, nabídka je 

velmi omezená a náklady jsou mnohem vyšší. Navíc je 

nutné si uvědomit, že tyto vozy musí být okamžitě 

dostupné právě např. v případech výpadku 

elektroenergetických sítí a není tedy možné je nabíjet, 

když síť nebude fungovat.

105 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 3 písm.

a) a § 4

odst. 2

písm. a)

Z Navrhujeme promítnutí předchozí připomínky do všech relevantních částí návrhu zákona. Nové znění § 3:„Za nízkoemisní vozidlo se pro účely tohoto zákona 

považuje a) silniční vozidlo kategorie M1, M2, nebo N1 nebo vozidlo podkategorie SS do 3,5 t, které…“Nové znění § 4: „(2) Minimální podíly nízkoemisních

vozidel činí a) pro silniční vozidla kategorie M1, M2, a N1 a vozidla podkategorie SS do 3,5 t …“Odůvodnění: Předchozí připomínku je třeba promítnout i do

dalších částí návrhu. U vozidel podkategorie SS je nastaveno omezení do 3,5 t s ohledem na další kategorie, které jsou v dané pasáži zákona uvedené

(kategorie N1).

Vysvětleno. I když se v případě vozidel kategorie SS jedná o národní 

kategorii, obdobné kategorie existují téměř ve všech EU zemích 

(např. Arbeitsmaschine v Německu). Pokud by tedy zákonodárce 

na úrovni EU měl zájem tato vozidla do příslušné směrnice 

zahrnout, mohl tak učinit, ale neučinil. Záměrem vlády ČR 

rozhodně není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané 

směrnice. Pokud jde o pracovní stroje samojízdné (podkategorie 

SS) upozorňujeme, že jsou to vozidla, která nejsou primárně 

určena pro provoz na pozemních komunikacích. Rovněž je třeba 

si uvědomit, že se na tato vozidla nemusí standardně vztahovat 

emisní předpisy (např. u manipulačního vysokozdvižného vozíku 

je jeho provoz dán motohodinami nikoliv ujetou vzdáleností, což 

znamená že není možné emisní limit CO2 vyjádřit jako u 

klasických vozidel - 50 g/km ). Především je však třeba vnímat, 

že i když se jedná o národní kategorii, obdobné kategorie existují 

téměř ve všech EU zemích (např. Arbeitsmaschine v Německu). 

Pokud by tedy zákonodárce na úrovni EU měl zájem tato vozidla 

do příslušné směrnice zahrnout, mohl tak učinit. Záměrem vlády 

ČR rozhodně není přijímat úpravu, která by šla nad rámec dané 

směrnice. Otázkou též je, do jaké míry jsou příslušné pracovní 

stroje na trhu. Víme o jedné české firmě, která takováto vozidla 

nabízí, ovšem samotný tento fakt podle našeho názoru nemůže 

ospravedlnit akceptaci uvedeného požadavku. 

106 Svaz 

průmyslu a 

dopravy 

ČR

§ 3 písm. 

b) a § 4 

odst. 2 

písm. b)

Z Žádáme o ujištění, že do povinného podílu nízkoemisních vozidel kat. M3 (přesněji do nízkoemisní poloviny podílu) lze zahrnout i vozidla na stlačený zemní

plyn CNG. Odůvodnění: Na základě hromadících se dotazů žádáme o deklaraci možnosti započítání autobusů na zemní plyn do povinných kvót

nízkoemisních vozidel kat. M3 (samozřejmě chápeme, že toto lze uplatnit jen pro polovinu kvóty, a ne pro druhou polovinu dle § 4 odst. 3).

Vysvětleno. Příslušné ustanovení odkazuje mj. na čl. 2 bod 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU. Zde je obsažena 

následující definice alternativních paliv: "paliva nebo zdroje 

energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní 

ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál 

přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost 

odvětví dopravy. Patří mezi ně mimo jiné: elektřina, vodík, 

biopaliva ve smyslu čl. 2 bodu i) směrnice 2009/28/ES, syntetická 

a parafinická paliva,zemní plyn, včetně biomethanu, v plynné 

formě (stlačený zemní plyn (CNG)) a ve zkapalněné formě 

(zkapalněný zemní plyn (LNG)), a zkapalněný ropný plyn (LPG)"

S ohledem na tuto definici je možné potvrdit, že vozidla na CNG 

spadají pro vozidla kategorie M3 do dané definice čistého 

vozidla.  Uvedené je ostatně obsaženo v důvodové zprávě.

Nejde pouze o jeřábové vestavby, ale o vestavby různých 

druhů. Za SP ČR je nepřijatelné, aby musela tato vozidla 

být povinně s alternativním pohonem. Řada těchto 

zásahových vozů se v jiné, než klasické palivové variantě 

ani nenabízí, a když ano, nabídka je velmi omezená a 

náklady jsou mnohem vyšší. Navíc je nutné si uvědomit, 

že tyto vozy musí být okamžitě dostupné právě např. 

v případech výpadku elektroenergetických sítí a není tedy 

možné je nabíjet, když síť nebude fungovat.
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107 Zlínský 

kraj

varianty Z 1)     V § 7, 8 a 11 podporujeme variantu, podle níž působnosti v oblasti vykazování, dozoru a přestupkového řízení bude vykonávat Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže. Zdůvodnění: Případné dělení působnosti mezi dvě ministerstva podle považujeme za nerealizovatelné, vedlo by k rozdílnému výkladu

zákona. Máme za to, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je pro tento úkol lépe vybaven. 

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

108 Zlínský 

kraj

§ 9 odst. 2 Z K § 9 odst. 2 - Navrhujeme významné snížení výše sankcí (max. 2 mil. Kč) za přestupky pod písm. c) a d), a odstupňovat je dle významu přestupku.

Zdůvodnění: Považujeme za nepřiměřené hrozit stejně vysokou pokutou zadavateli (objednateli), který nenaplňuje minimální podíly nízkoemisních vozidel (§

8 odst. 1 písm. a/, b/, e/), i tomu, který pouze nezašle výkaz dozorovému orgánu (§ 8 odst. 1 písm. c/, d/). 

Akceptováno. Sankce za přestupky byly odstupňovány.

109 ÚVČR-

VÚV 

§ 2 odst. 1 Z V návrhu zákona není jednoznačně upraveno, na jaké zadavatele se zákon vztahuje. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozlišuje jednotlivé kategorie veřejných zadavatelů dle § 4. Požadujeme jednoznačně stanovit, na jaké zadavatele se

tento zákon vztahuje, a to i s ohledem na znění § 4 odst. 1 návrhu zákona, který stanoví výjimku pro zadavatele dle § 4 odst. 2 nebo 5 ZZVZ na dodržení

minimálního počtu nízkoemisních vozidel na celkovém počtu vozidel.

Akceptováno. Vymezení zadavatelů, kterých se zaváděná povinnost podle § 4 

návrhu zákona týká, bylo změněno na pozitivní vymezení 

(zadavatelé podle § 4 odst. 1 a 3 zákona o zadávání veřejných 

zakázek).

110 ÚVČR-

VÚV 

§ 2 odst. 1 

písm. a) a 

odst. 2 

Z S ohledem na skutečnost, že § 2 odst. 1 písm. a) návrhu zákona upravuje působnost v případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných v zadávacím

řízení podle ZZVZ a § 2 odst. 2 návrhu zákona zmiňuje mj. veřejné zakázky zadávané na základě rámcových dohod, které se však ve smyslu ZZVZ

nezadávají v zadávacím řízení, nepovažujeme úpravu za vhodnou. Nesouhlasíme s tím, aby se na veřejné zakázky na základě rámcových dohod, resp.

na základě takových veřejných zakázek uzavřené smlouvy, vztahovala působnost návrhu zákona, popř. požadujeme provést úpravy návrhu zákona. Dle

našeho názoru je tato úprava stanovena nad rámec Směrnice. Z návrhu zákona nyní vyplývá, že v případě rámcových dohod se povinný podíl vozidel s

alternativním pohonem vztahuje jak na rámcovou dohodu jako celek, tak i na jednotlivé veřejné zakázky, které jsou následně na základě rámcové dohody

zadávány. Takový postup však není ve vztahu k institutu rámcové dohody zcela logický, když zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohody

provádí zadaku. Vozidla s jeřábovou vestavbou, resp. jakákoliv vozidla zvláštního určení (tedy vozidla původně schválená jako vozidlo kategorie N) nadále

do působnosti zákona spadají. Něco jiného jsou jeřáby v režimu samojízdného pracovního stroje (což jsou případy masivnějších těžkotonážních jeřábů), na

které se směrnice ani zákon samozřejmě nevztahují . Takže jediné řešení problémů v této oblasti asi je, používat pro zmiňované účely u vozidel v

elektroenergetice dané typu pracovních strojů, byť jsme si vědomi toho, že jde o dražší řešení než když by se používali vozidla s jeřábovou vestavbou. Pak

samozřejmě lze jít cestou plnění požadavků směrnice/zákona a u vozidel N2 začít částečně používat pohon na zemní plyn a u vozidel N1 tedy pohon

elektrický. Každopádně zde nemáme žádnou šanci, jak zákon změnit, aniž bychom šli proti požadavkům směrnice.

opady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik vozidel, jejichž emise jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy akcep

Vysvětleno. Ustanovení § 2 odst. 2 upřesňuje rozsah působnosti zákona tak, 

aby byly naplněny požadavky směrnice. Jelikož v případě 

veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod se 

neurčuje předpokládaná hodnota, tak je potřeba působnost 

zákona ve vztahu k těmto veřejným zakázkám tímto způsobem 

upravit. Na samotné uzavřené "nadlimitní" rámcové dohody a 

zavedené "nadlimitní" dynamické nákupní systémy dopadá 

povinnost minimálního podílu nízkoemisních vozidel jen 

zprostředkovaně, prostřednictvím jednotlivých smluv, které jsou 

na jejich základě zadávány. Každá jednotlivá rámcová dohoda či 

dynamický nákupní systém přitom nemusí zahrnovat i 

nízkoemisní vozidla. Tohoto podílu však musí být dosaženo 

prostřednictvím smluv uzavřených  v rozhodném období. To, že 

na  samotné uzavřené rámcové dohody či dynamické nákupní 

systémy povinnost nedopadá vyplývá jednoznačně z vymezení 

působnosti zákona - dopadá na "smlouvy", nikoliv na dohody či 

zavedené dynamické nákupní systémy. U RD a DNS tedy 

dopadá až na smlouvy, na jejich základě uzavřené.

111 ÚVČR-

VÚV 

§ 2 odst. 3 

písm. a) 

bod 4 

Z „4 vozidla s vlastním pohonem zvlášť zkonstruovaného a vyrobeného k provádění určité práce, jež není vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem

vhodné k přepravě osob ani zboží a které není strojním zařízením upevněným na podvozku motorového vozidla, Máme za to, že v návrhu uvedená definice

vozidla s vlastním pohonem, na něž se dle předkladatele nebudou vztahovat povinnosti stanovené navrhovaným zákonem, může v praxi činit výkladové

problémy. Platná právní úprava tuto kategorii vozidel neupravuje, definice vozidla s vlastním pohonem již není obsažena v současně platném znění zákoně

č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec

pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato

vozidla, na kterou odkazuje transpoziční směrnice 2009/33/ES v čl. 2 ohledně možných výjimek, vozidla s vlastním pohonem definovaných v nní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomí

Vysvětleno. Nedomníváme se, že uvedená definice není jasná. Navíc jde o 

definici obsaženou v přímo účinném  nařízení (EU) 858/2018, 

která nahradila směrnici 2007/46. To je taky důvod, proč daný 

termín byl vypuštěn ze zákona 56/2001 Sb. Úprava v nařízení 

totiž nemůže být duplicitně obsažena v národní legislativě. 

Z textu vyplývá, že jde o  vozidlo, které se pohybuje po 

komunikacích, nepřeváží, resp. není uzpůsobeno k přepravě 

osob či nákladů a nejde o nic namontovaného na silničním 

vozidle (tj. není to např. stěpkovač namontovaný na podvozku 

vozidla a je to např. traktorbagr). Vysvětlení bylo doplněno do 

důvodové zprávy. Bližší vysvětlení bude obsahovat metodika.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



112 ÚVČR-

VÚV 

§ 4 odst. 1 Z Návrh zákona upravuje povinnost stanovit podíl při uzavírání smlouvy, přičemž si to vykládáme tak, že tento podíl musí vyplývat z uzavřené smlouvy.

Neztotožňujme se s tvrzením uvedeným v druhém odstavci k § 4 návrhu zákona důvodové zprávy, neboť taková koncepce z návrhu zákona jednoznačně

nevyplývá. Požaduje, aby byl takový záměr předkladatele zřejmý již ze samotného znění návrhu zákona, nikoliv jen z důvodové zprávy. S ohledem na tuto

skutečnost dále uplatňujeme z opatrnosti připomínky bez přihlédnutí k informaci z důvodové zprávy. Úpravu návrhu zákona považujeme za nevhodnou,

neboť značně omezuje možnosti dotčených zadavatelů při plnění stanovených povinností. Za vhodné považujeme stanovit období, v němž budou povinné

podíly nízkoemisních vozidel vykazovány, nikoliv tento rozhodný okamžik vázat k uzavření každé jednotlivé smlouvy ve smyslu návrhu zákona. Navrhovaná

úprava působí nepružně a sama Směrnice stanoví, že povinný podíl je nezbytné vykázat v rozhodném období (mezi 2. srpnem 2021 a 31. prosincem 202adě 

uzavřené. s jeřábovou vestavbou, resp. jakákoliv vozidla zvláštního určení (tedy vozidla původně schválená jako vozidlo kategorie N) nadále do působnosti

zákona spadají. Něco jiného jsou jeřáby v režimu samojízdného pracovního stroje (což jsou případy masivnějších těžkotonážních jeřábů), na které se

směrnice ani zákon samozřejmě nevztahují . Takže jediné řešení problémů v této oblasti asi je, používat pro zmiňované účely u vozidel v elektroenergetice

dané typu pracovních strojů, byť jsme si vědomi toho, že jde o dražší řešení než když by se používali vozidla s jeřábovou vestavbou. Pak samozřejmě lze jít

cestou plnění požadavků směrnice/zákona a u vozidel N2 začít částečně používat pohon na zemní plyn a u vozidel N1 tedy pohon elektrický. Každopádně

zde nemáme žádnou šanci, jak zákon změnit, aniž bychom šli proti požadavkům směrnice.

opady na státní rozpočet. Jedná se přitom o několik vozidel, jejichž emise jsou z celkového pohledu zcela zanedbatelné. Není z pohledu ČTÚ tedy

akceptovatelné, že v důsledku navrhované regulace „emisí“ vozidel by mohlo dojít k ohrožení výše uvedených zásadních chráněných zájmů. S ohledem na

uvedené si

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit. 

Rámcová dohoda je pouze dohodou o rámcových podmínkách 

závazných po dobu trvání rámcové dohody. I z jejího názvu 

(jedná se o dohodu, nikoliv o smlouvu) je patrné, že zkoumány 

budou až jednotlivé smlouvy, které byly uzavřené na základě 

rámcové dohody. Obdobné je to u dynamického nákupního 

systému. V tomto směru bylo doplněno vysvětlení do důvodové 

zprávy.

113 ÚVČR-

VÚV 

Důvodová 

zpráva § 4

Z V zvláštní části důvodové zprávy k dotčenému ustanovení předkladatel poukazuje na plnění povinností zadavatele prostřednictvím Věstníku veřejných

zakázek. Dále v celém návrhu zákona se však takový postup blíže nestanovuje. Rovněž není zřejmé, proč se taková informace vyskytuje ve zdůvodnění

k ust. § 4 návrhu zákona, když v něm není uveřejňování či plnění povinnosti zadavatelem řešeno. Požadujeme upravit důvodovou zprávu.

Akceptováno. Informace k vykazování byla z ustanovení § 4 odstraněna. 

Vzhledem k tomu, že byla buď nadbytečná či duplicitní, tak 

nebyla současně přesunuta k § 7.

114 ÚVČR-

VÚV 

§ 5 Z S ohledem na postupy stanovené návrhem zákonem se domníváme, že pokud budou zadavatelé uvažovat o plnění povinných podílů společně, bude

nezbytné dodržet plnění v rámci uzavřené smlouvy. Tento postup však může být nevhodný v případech, kdy na základě jednoho zadávacího řízení bude

uzavřeno více smluv či v situaci, kdy by bylo možné splnit podíly v rámci dvou či více zadávacích řízeních (či obdobných postupech). Dotčené ustanovení totiž

upravuje pouze povinnost uzavřít dohodu, ale již dále nerozvádí možnosti, že mohou zadavatelé povinnosti plnit alternativně, např. splněním podílu

souhrnem ve více uzavřených smlouvách ve stanoveném období. Požadujeme upravit návrh zákona takovým způsobem, aby zohlednil výpočet povinných

podílů za rozhodné období. V tomto ustanovení předkladatel uvádí možnost uzavřít „dohodu o společném plnění", avšak neupravuje další parametry této

dohody. Požadujeme do návrhu zákona doplnit minimální náležitosti této dohody, zejména když lze díky takto uzavřené dohodě v kooperaci s jiným subjadě

uzavřené. s jeřábovou vestavbou, resp. jakákoliv vozidla zvláštního určení (tedy vozidla původně schválená jako vozidlo kategorie N) nadále do působnosti

zákona spadají. Něco jiného jsou jeřáby v režimu samojízdného pracovního stroje (což jsou případy masivnějších těžkotonážních jeřábů), na které se

směrnice ani zákon samozřejmě nevztahují . Takže jediné řešení problémů v této oblasti asi je, používat pro zmiňované účely u vozidel v elektroenergetice

dané typu pracovních st

Akceptováno 

částečně.

Pokud jsou v rámci centralizovaného zadávání uzavírány 

smlouvy jednotlivými zadavateli, tak je v souladu s ustanovením 

§ 2 odst. 1 ve spojení s § 4  za splnění minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel zodpovědný každý jednotlivý zadavatel 

účastnící se centralizovaného zadávání, který uzavírá smlouvu. 

Pokud tito zadavatelé uzavřou smlouvu o společném plnění 

povinností, budou v souladu s ustanovením § 10 společně 

odpovídat za dosažení podílu ke všem svým smlouvám (i 

smlouvám ostatních účastníků dohody), které v daném časovém 

období uzavřou. Pokuty budou ukládány na základě správního 

uvážení ve vztahu k míře zavinění jednotivých účastníků dohody 

o společném plnění povinností.

115 ÚVČR-

VÚV 

Důvodová 

zpráva § 5

Z Není zřejmé, co by mělo být obsahem dohody, která bude uzavřena např. na úplném konci rozhodného období. Z jakého důvodu se nestanoví povinnost

uzavřít takovou dohodu v předstihu zadávání veřejných zakázek za účelem dosažení podílů společně? Požadujeme návrh zákona dopracovat ve smyslu

uplatněné připomínky.

Vysvětleno. Není důvod brát účastníkům dohody flexibilitu ve vztahu k otázce, 

kdy bude dohoda o společném plnění povinností uzavřena. Je 

tedy pouze stanoveno, do kdy musí být dohoda vykázáná, aby k 

ní bylo přihlíženo.

116 ÚVČR-

VÚV 

Důvodová 

zpráva § 7

Z Ve zdůvodnění ust. § 7 návrhu zákona jsou obsaženy informace o plnění povinností prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek, nicméně v návrhu zákona

je uvedeno, že se plnění povinností „písemně sdělí“ Ministerstvu pro místní rozvoj či Ministerstvu dopravy. Úprava je v tomto ohledu nejasná. Požadujeme

v návrhu zákona jednoznačně vymezit a stanovit tyto povinnosti zadavatele. Dále požadujeme, aby byly formuláře Věstníku veřejných zakázek pro plnění

této povinnosti vhodně uzpůsobeny a nepostupovalo se tak „v rámci metodické podpory“, jak uvádí předkladatel.

Akceptováno. Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. Dle 

informací od odboru zabývajícího se elektronizací veřejných 

zakázek bude muset být při vykazování centralizovaného 

zadávání postupováno tak, jak je psáno v důvodové zprávě, 

neboť postupovat cestou vykazování předmětných informací 

prostřednitvím formulářů není možné. Členský stát není 

oprávněn upravovat formuláře, které jsou posléze zasílány k 

uveřejnění v TED

117 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 1 Z S ohledem na skutečnost, že povinnosti vztahující se k uveřejňování jsou stanoveny rovněž v ZZVZ, považujeme za žádoucí plnění povinností dostatečně

provázat. Jestliže ZZVZ stanoví uveřejnit výsledek zadávacího řízení, zejm. ve smyslu §§ 126, 132 odst. 7, 137 a 142 ZZVZ, považujeme za vhodné

vykazování provádět přímo do formulářů odesílaných do Věstníku veřejných zakázek jako další statistické informace pro potřeby MMR, což by zcela jistě

snížilo administrativní náročnost spojenou s vykazováním plnění povinných podílů.

Akceptováno. Normativní text byl upraven ve smyslu důvodové zprávy. 

118 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 4 Z Není zřejmé, co je myšleno nabídkovým řízením. Pokud se jedná o institut, který je užíván v návaznosti na jiný právní předpis, pak požadujeme na něj

patřičně odkázat. Z navrhované úpravy není zřejmé, na koho se dotčené ustanovení vztahuje či jak jej lze aplikovat.

Akceptováno.

119 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 5 Z Není zřejmé, co je myšleno přímým zadáním. Pokud se jedná o institut, který je užíván v návaznosti na jiný právní předpis, pak požadujeme na něj patřičně 

odkázat. Z navrhované úpravy není zřejmé, na koho se dotčené ustanovení vztahuje či jak jej lze aplikovat.

Akceptováno.

120 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 6 Z Není zcela zřejmé, zdali musí písemné sdělení MMR zaslat všechny strany dohody o společném plnění povinností samostatně či zdali postačí písemné 

sdělení jedné ze stran dohody. Neshledáváme za účelné, pokud by se mělo jednat o písemné oznámení zaslané samostatně každou ze stran dohody. 

Požaduje upravit jednoznačně.

Vysvětleno. Z hlediska ověření skutečnosti, mezi kterými účastníky byla 

dohoda uzavřena je potřeba, aby sdělení provedly společně 

všechny strany této dohody. Toto je důležité rovněž z hlediska 

toho, aby bylo ověřeno, že uvedená dohoda nepozbyla platnosti.  

Pokud by sdělení neprovedly všechny strany této dohody, mohlo 

by docházet ke zpochybňování její platnosti. Nikterak však není 

vyloučené, aby ostatní strany dohody pověřily sdělením jednu z 

těchto stran. Pokud tedy např. jeden účastník dohody pošle 

rovnou samotnou dohodu, ve které bude pověřen tímto 

sdělením, bude to v souladu s požadavky zákona.

121 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 7 Z Požadujeme doplnit, do kdy musí zadavatel nebo objednatel vykázat uzavření dohody o společném plnění (§ 7 odst. 6 návrhu zákona) nebo náhradní plnění 

povinnosti dle § 6 (§ 7 odst. 7 návrhu zákona), aby se jich následně mohl dovolávat pro účely posuzování naplnění minimálních podílů nízkoemisních vozidel 

stanovených v § 4 návrhu zákona.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

V případě dohody o společném plnění povinnosti je lhůta pro 

vykázání stanovena v ustanovení § 10 odst. 1 v rámci zohlednění 

dohody o společném plnění povinností, v případě náhradního 

plnění byla tato lhůta doplněna. 

122 ÚVČR-

VÚV 

§ 7 odst. 8  

(varianta 

II.)

Z Není zřejmé, proč se v tomto případě vykazování podílů stanoví odlišně od koncepce, která je v předchozích paragrafech návrhu zákona. Podle § 4 se podíly 

stanovují ve vztahu k jednotlivým uzavřeným smlouvám, zde se však připouští stanovení podílů za jednotlivé zadavatele či objednatele. Dále není zřejmé, 

v jakých termínech a za jaké období budou údaje na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zasílány. Požadujeme upravit jednoznačně ve smyslu 

připomínky.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ve vztahu ke kontrole je nutné zjistit, do jaké míry jednotliví 

zadavatelé či objednatelé splnili povinnost vyplývající jim z § 4. I 

samotný § 4 je koncipován ve vztahu ke smlouvám uzavíraným 

určitými zadavateli či objednateli. Nejedná se tedy o žádnou 

odlišnou koncepci. Lhůty pro předání podkladů ÚOHS byly 

doplněny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



123 ÚVČR-

VÚV 

Důvodová 

zpráva § 9

Z Ve zvláštní části důvodové zprávy k uvedenému ustanovení se uvádí, že "kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona bude prováděna vždy po 

uplynutí určeného časového období; tedy po 31. 12. 2025 a po 31. 12. 2030". V návrhu zákona však nikde není povinnost kontroly po určených datech 

uvedena. Současně není zcela zřejmá vazba na spáchání přestupků (znamená to, že se možné spáchání přestupku bude kontrolovat až po uvedených 

datech?). Požadujeme návrh zákona jednoznačně dopracovat ve smyslu uvedené připomínky.

Akceptováno 

jinak.

Informace o tom, kdy bude prováděna kontrola, byla z důvodové 

zprávy vypuštěna. Je logické, že kontrola nemůže nastat před 

uplynutím rozhodného období. Možnost zahájit provádění 

kontroly je též logicky vázána na ostatní ustanovení zákona, ve 

kterých je stanovena např. vykazovací povinnost. Bylo však 

upřesněno, že podklady potřebné k zahájení přestupkového 

řízení budou ze strany MMR a MD poskytovány ÚOHS bez 

zbytečného odkladu.  Předpokládáme, že dozorový orgán 

následně rovněž bez zbytečného odkladu zahájí kontrolu, neboť 

je nutné provést kontrolu včas, aby nedocházelo k promlčení 

přestupků. 

124 ÚVČR-

VÚV 

§ 9 Z Požadujeme provést úpravu v návaznosti na případné změny dle předchozích připomínek. Požadujeme, aby se stanovilo období k prokázání splnění 

stanoveného podílu namísto stávajícího záměru podíl prokazovat v každé jednotlivé smlouvě.

Akceptováno. Vzhledem k vyjasnění způsobu určení minimálního podílu v § 4 

není potřeba přestupek přeformulovávat.

125 ÚVČR-

VÚV 

§ 9 odst. 2 Z Máme za to, že v souladu se zásadami správního trestání je žádoucí výši pokut za přestupky uvedené v § 9 odstupňovat dle jejich závažnosti. Např. 

přestupky uvedené v § 9 odst. 1 písm. c) nebo d) jsou nepochybně méně závažné, než přestupky dle § 9 odst. 1 písm. a) nebo b), tj. pokud zadavatel nebo 

objednatel nedodrží povinný minimální podíl nízkoemisních vozidel.

Akceptováno. Sankce za přestupky byly odstupňovány.

126 ÚVČR-

VÚV 

§ 10 Z Dotčené ustanovení považujeme za nejasné, když zmiňuje prokázání uzavření dohody o společném plnění povinností ve vztahu ke zmíněným termínům, 

avšak nikde v materiálu se neupravují další termíny pro vykazování či výkon dozorů a případný přezkum. Není tak zřejmé, jaká bude chronologie plnění 

povinností dle návrhu zákona z pohledu zadavatele nebo objednatele či dozorových orgánů (dle jednotlivých variant).

Akceptováno. Z povahy stanovené povinnosti vyplývá, že k výkonu dozoru 

může dojít až po skončení rozhodného období a uplynutí lhůty 

pro vykázání údajů zadavateli a objednateli. Do § 10 byla 

doplněna rovněž lhůta pro předání údajů o náhradním plnění 

povinností (tento paragraf již obsahoval lhůtu ve vztahu k 

vykázání dohody o společném plnění povinnosti). Do § 7 odst. 8 

byla rovněž doplněna lhůta pro předání podkladů pro 

rozhodování ÚOHS ze strany MMR a MD.

127 ÚVČR-

VÚV 

§ 11 odst. 

3 písm. a)

Z Bude-li přijata varianta I (dozor ÚOHS), požadujeme do uvedeného ustanovení doplnit odkaz na příslušná ustanovení ZZVZ, jimiž je upraveno poskytování 

dokumentace o zadávacím řízení, případně uvést pravidla jiná, aby nedocházelo k interpretačním sporům o to, zda zadavatel nebo objednatel tuto povinnost 

splnil řádně či ne.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Bylo blíže upřesněno. Odkaz na ZZVZ by byl nadbytečný. Část 

vyžádané dokumentace bude specifikována ve výzvě.

128 ÚVČR-

VÚV 

§ 11 odst. 

4

Z Je-li úmyslem předkladatele stanovit úpravu odchylnou od obecné úpravy řízení o přestupku, požadujeme navrhovaná specifika řádně odůvodnit. 

Navrhovanou úpravou v § 11 odst. 4 zákona se stanoví přísnější požadavky na úřední osobu – požadavek na vysokoškolské vzdělání nejméně 

v magisterském studijním oboru v oboru právo na vysoké škole v ČR, ve srovnání s § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento 

zpřísněný požadavek na úřední osobu by mohl být nepřímo diskriminační a je nutné ho řádně objasnit z hlediska práva EU. Současně se domníváme, že 

navrhovaná úprava není zcela v souladu s platným zněním zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, neboť zákonem č. 137/2016 Sb., došlo ke zrušení studijních oborů a nově byly studijní programy 

zařazeny do 37 oblastí vzdělávání uvedených v příloze č. 3 zákona o vysokých školách. Danou oblast je pak možné specifikovat konkrétním zaměřením 

vycházejícím z nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. Dle zmíněné novely zákona o vysokých školách již tedy není 

možné nadále stanovovat jako konkrétní podmínku vzdělání „obor právo“. Požadujeme návrh zákona dopracovat ve smyslu uvedené připomínky.

Akceptováno. Požadavky na vzdělání úřední osoby budou upřesněny na 

základě připomínky MŠMT. Výběr z MŠMT navržených variant 

byl proveden ze strany ÚOHS. Do důvodové zprávy bylo 

doplněno zdůvodnění odlišnosti od zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich i implicitního požadavku na vzdělání v 

ČR. 

129 ÚVČR-

VÚV 

obecné D Úřad vlády ČR je přesvědčen, že návrh zákona ve stávajícím znění nelze považovat za zcela jednoznačný a srozumitelný. Jsme přesvědčeni, že bude 

nezbytné lépe provázat záměry předkladatele zachycené v důvodové zprávě a zapracovat je do návrhu zákona takovým způsobem, aby bylo jeho znění 

zcela jednoznačné a současně srozumitelné. Návrh zákona je místy příliš obecný, řada ustanovení není blíže objasněna a text obsahuje příliš mnoho 

odkazů na evropské směrnice. Text návrhu zákona není možné interpretovat bez současného studia důvodové zprávy.

Akceptováno. V rámci vypořádání připomínek obdržených v rámci MPŘ byla 

provedena řada konkrétních úprav normativního textu i důvodové 

zprávy.

130 ÚVČR-

VÚV 

varianty D Úřad vlády ČR preferuje navrhované varianty v případě: § 7 Zákona - varianta č. I, § 8 Zákona - varianta č. I, § 11 Zákona – varianta č. I. Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.
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131 MV obecné Z Předkládaný návrh zákona je v zásadě postaven na koncepci pořizování nízkoemisních vozidel za jednotlivá stanovená období a následném vyhodnocování 

splnění či nesplnění povinností za tato období, což uvádí i sám předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy k § 4: „Zadavatelé nebo objednatelé jsou 

povinni splnit jednotlivé minimální podíly nízkoemisních vozidel v rámci zákonem vymezeného časového období, tj. od nabytí účinnosti zákona do 31. 

prosince 2025 a od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030, nikoliv v rámci každé jednotlivé smlouvy na veřejnou zakázku nebo na veřejné služby v přepravě 

cestujících.“. Některá ustanovení návrhu zákona však této koncepci neodpovídají a spíše nasvědčují tomu, že původní myšlenkou navrhovatele bylo 

vztahovat povinné podíly nízkoemisních vozidel ke konkrétním zadávacím řízením, jak bylo stanoveno v návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (vložen  do elektronické knihovny Úřadu 

vlády pod č.j. 13221/2017-31), kterým je tento návrh zákona zřejmě do určité míry inspirován. Navrhovaný zákon je tedy značně nekonzistentní. Považujeme 

například za nelogické, aby se zákon vztahoval pouze na nadlimitní veřejné zakázky (§ 2 odst. 1). Pokud se stanovené podíly posuzují pouze za celé 

vymezené období, je zcela lhostejné, jakým způsobem bude zadavatel vozidla pořizovat, zda prostřednictvím zadávacího řízení v nadlimitním režimu, 

zadávacího řízení v podlimitním režimu nebo zadáním veřejné zakázky malého rozsahu. Navíc v § 6 návrhu, pojednávajícím o náhradním plnění, je 

uvedeno, že se do podílů nízkoemisních vozidel mohou započítat i vozidla, která byla ve vymezeném období přestavěna, aby splnila podmínku pro 

nízkoemisní vozidlo, takže i z pohledu tohoto ustanovení je nelogické vztahovat návrh zákona tak, jak je koncipován, pouze na nadlimitní veřejné zakázky. 

Obdobně problematická je mimo jiné i formulace obsažená v navrhovaném § 4  odst. 1, kdy „Při uzavírání smluv podle § 2 odst. 1 dodrží zadavatel veřejných 

zakázek… minimální podíly nízkoemisních vozidel na celkovém počtu vozidel podle § 2 odst. 3.“, neboť povinnost dodržet stanovené minimální podíly není 

vázaná na uzavírání jednotlivých smluv, nýbrž na rozhodné časové období. Nevhodně jsou koncipována také přechodná ustanovení, která jsou vázána na 

vzniklé smlouvy, nikoliv na vozidla z nich nakoupená. Přesnější by tedy bylo například stanovit, že bylo-li zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona, nespadají vozidla, která byla 

předmětem těchto veřejných zakázek, do vozidel, která musí splňovat podmínky stanovené navrhovaným zákonem. Bude tedy nutné návrh zákona v celém 

jeho kontextu přepracovat a uzpůsobit tomu, že se stěžejní povinnosti v něm obsažené vztahují na vymezené časové období, nikoliv na jednotlivé veřejné 

zakázky.

Akceptováno 

částečně.

Ustanovení § 4 upravující povinnost dodržení minimálního podílu 

nízkoemisních vozidel byl přepracován, aby z něj jednoznačně 

vyplývalo, jakým způsobem je povinnost potřeba splnit. 

Důvodem, proč návrh zákona dopadá pouze na nadlimitní 

veřejné zakázky je ten, že se jedná o "čistou" transpozici. V 

případě, že by návrh zákona dopadal i na ostatní veřejné 

zakázky, jednalo by se o zpřísňení oproti transponované 

evropské legislativě. Ve vztahu k přechodným ustanovením se 

domníváme, že vymezení skrze veřejné zakázky, kterých se 

úprava týká, je jednoznačnější než vymezení uvedeného skrze 

"vozidla, která nespadají do vozidel, která musí splňovat 

podmínky stanovené zákonem".

132 MV § 2 Z V návrhu zákona absentuje ustanovení o tom, kdo je odpovědný za nedodržení podílu nízkoemisních vozidel v případě centralizovaného zadávání. Zvláštní 

část důvodové zprávy k § 2 uvádí, že „Ve vztahu k centralizovanému zadávání je rozhodující to, který zadavatel uzavírá smlouvu spadající do působnosti 

zákona, zda centrální zadavatel, či zadavatel, pro kterého je centrální zadávání prováděno. Tento zadavatel je pak zodpovědný za dodržení minimálního 

podílu nízkoemisních vozidel.“. V textu navrhovaného předpisu však toto pravidlo stanoveno není, což považujeme za zcela zásadní nedostatek, neboť návrh 

zákona stanoví přísné sankce za porušení stanovených povinností. Navíc ani v důvodové není tato materie zpracována správně a úplně. V případě, že 

centrální zadavatel uzavírá rámcovou dohodu ve prospěch pověřujících zadavatelů, mělo by být postaveno najisto, že se návrh zákona vztahuje až na 

smlouvy, které uzavřou pověřující zadavatelé na základě rámcové dohody, nikoliv na samotnou rámcovou dohodu. Jinak by mohly vznikat nejasnosti 

ohledně odpovědnosti centrálního zadavatele za nákupy realizované pověřujícími zadavateli na základě rámcové dohody, což je ovšem nutno nade všechnu 

pochybnost vyloučit, neboť centrální zadavatel nemůže odpovídat za následné nákupy, které realizují pověřující zadavatelé na základě rámcové dohody. V 

důvodové zprávě dále vůbec není popsána varianta, kdy centrální zadavatel neuzavírá rámcovou dohodu, ale rovnou kupní smlouvu dle § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy že sice kupní smlouvu uzavře centrální zadavatel, ale na účet pověřujících zadavatelů. V tomto případě se totiž 

již neuzavírají žádné následné smlouvy jako u rámcové dohody, je to smlouva již přímo na plnění, ale faktury za poskytnutá plnění hradí pověřující 

zadavatelé, kteří by také měli být odpovědni za dodržování povinností stanovených v návrhu zákona. Dle důvodové zprávy by ovšem byl odpovědný centrální 

zadavatel, protože ten uzavřel smlouvu. Také zcela chybí úprava postupu v případě, že centrální zadavatel pro pověřující zadavatele zavádí dynamický 

nákupní systém, v němž jsou následně uzavírány konkrétní kupní smlouvy. Ty ovšem dle § 141 zákona o zadávání veřejných zakázek může uzavírat i 

centrální zadavatel, který by potom podle návrhu zákona byl odpovědný za dodržování podílu nízkoemisních vozidel pověřujícími zadavateli právě proto, že 

uzavřel konkrétní kupní smlouvu. Souhrnně lze tedy navrhnout, aby bylo do § 2 návrhu zákona doplněno, že v případě centralizovaného zadávání (bez 

rozlišování zda centrální zadavatel uzavírá ve prospěch zadavatelů kupní smlouvu, rámcovou dohodu nebo dynamický nákupní systém) odpovídá za 

dodržení minimálního podílu nízkoemisních vozidel vždy ten zadavatel, na jehož účet centrální zadavatel provádí centralizované zadávání.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Návrh zákona je vystavěn na konstrukci, že odpovědnost za 

dodržení minimálního podílu nese zadavatel, který uzavírá 

smlouvu. Pokud smlouvu uzavírá centrální zadavatel, je za 

dodržení minimálního podílu zodpovědný tento centrální 

zadavatel. Pokud smlouvy na základě rámcové dohody či DNS, 

které zavedl centrální zadavatel, uzavírají jednotliví zadavatelé, 

je odpovědnost na nich. Pokud tedy centrální zadavatel nehodlá 

odpovídat za splnění podílu nízkoemisních vozidel při 

centralizovaném zadávání, měl by v takovém případě ponechat 

uzavírání smluv na jednotlivých zadavatelích. Do důvodové 

zprávy však bylo doplněno vysvětlení, že jednotliví zadavatelé 

účastnící se centralizovaného zadávání budou za dodržení 

minimálního podílu nízkoemisních vozidel zodpovědní i v 

případě, že uvedené smlouvy pro ně uzavírá centrální zadavatel 

na základě zmocnění ze smlouvy o centralizovaném zadávání.

133 MV § 2 odst. 3 

písm. a) 

bod 8

Z Ustanovení obsahuje výjimku, na základě které se povinnost zadavatele veřejné zakázky dodržovat u nově pořizovaných vozidel kategorie M a N minimální 

podíly nízkoemisních vozidel netýká „vozidla zkonstruovaného a vyrobeného nebo upraveného k použití civilní ochranou, požární službou a službami 

odpovídajícími za udržování veřejného pořádku“. Jsme si vědomi skutečnosti, že text tohoto ustanovení navazuje na čl. 1 odst. 3 transponované směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU)  2019/1161, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, jenž 

členským státům umožňuje vyjmout z požadavků směrnice vozidla uvedená mimo jiné v čl. 2 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 

2007/46/ES, přičemž navrhovaný zákon doslovně přebírá dikci tohoto evropského nařízení. V dané souvislosti nicméně upozorňujeme, že Policie České 

republiky (dále jen „Policie ČR“) i Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) využívají při plnění svých úkolů nejen vozidla (v kategorii M i 

N), která jsou pro jejich potřeby „speciálně zkonstruovaná, vyrobená nebo upravená“, ale i vozidla naprosto standardní a bez jakýchkoliv úprav, která byla 

pořízena ve snaze vynakládat státní finance co nejefektivněji a nejhospodárněji. Přičemž i tato vozidla jsou mimo jiné například zařazena v poplachových 

plánech. Jejich masivní nahrazování nízkoemisními vozidly (bateriovými elektrickými vozidly, vozidly na bázi vodíku, plug-in hybridy v případě kategorie M1, 

M2 a N1, respektive i CNG/LNG nebo LPG vozidly u kategorie M3, N2 a N3) by při zachování srovnatelných kvalitativních parametrů vozidel znamenalo 

skokový nárůst finančních nákladů v řádech miliard. Přičemž opačná cesta, tedy snížení kvalitativních požadavků na vozidla, by vedla k ohrožení 

akceschopnosti Policie ČR a HZS ČR a k negativním dopadům na připravenost těchto bezpečnostních sborů plnit své povinnosti v oblasti ochrany života, 

zdraví a majetku občanů České republiky. V této souvislosti dále upozorňujeme, že například schopnost logistického zajištění zásobování alternativními 

palivy je za krizové či mimořádné situace značně nejistá.Požadujeme proto doplnit širší, respektive flexibilnější formulaci výjimky uvedené v navrhovaném § 2 

odst. 3 písm. a) bodu 8, která nebude nežádoucím způsobem ovlivňovat chod Policie ČR, HZS ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému. V 

optimálním případě by tato výjimka měla dopadat na všechna vozidla, která zmíněné subjekty pro plnění svých úkolů používají. Zároveň poznamenáváme, 

že formulační změnu vyžadují i termíny „civilní ochrana, požární služba a služby odpovídající za udržování veřejného pořádku“, které taktéž kopírují text 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, ovšem česká legislativa je nezná. Mohly by proto vést k nejasnostem a nejednoznačnému výkladu. 

Například není zřejmé, kterých vozidel se výjimka má týkat, zda vozidel Policie ČR, nebo zda se vztahuje i na další subjekty jako je například obecní policie. 

Navrhujeme užívanou terminologii upravit. Inspirovat se je možné například dikcí zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a  zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů.

Částečně 

akceptováno, 

rozpor. 

1.část připomínky: ČR využila veškeré výjimky z působnosti 

směrnice, které mohou členské státy využít. Do stávající 

koncepce zákona proto nelze doplňovat žádné další výjimky z 

působnosti. Jediným řešením, které vidíme, je, že si příslušný 

veřejný zadavatel vytvoří vlastní celkovou strategiii obnovy svého 

vozového parku, v rámci níž si určí, pro které typy vozidel může 

nakoupit i vyšší podíl nízkoemisních vozidel a tím tak 

kompenzuje to, že u zmiňovaných problematických typů vozidel 

bude dále nakupovat výlučně vozidla na konvenční pohon. 

Kromě toho upozorňujeme, že zákon umožňuje dohodu více 

veřejných zadavatelů, kdy jeden (který nemá ve svém vozovém 

parku poblematické typy vozidel) nakoupí větší procentní podíl 

nízkoemisních vozidel, zatímco jiný veřejný zadavatel bude moct 

naopak plnit nižší procentní kvóty. V neposlední řadě 

upozorňujeme na to, že v této oblasti bude zcela jistě docházet k 

postupnému technologickému pokroku (např. pokud jde o 

dojezd elektrických vozidel), který eliminuje důvody, kvůli nimž je 

dnes nákup nízkoemisních vozidel u některých typů vozidel jen 

stěží představitelný, a umožní tak výrazně přehodnotit současný 

pohled na možnosti nasazování alternativních paliv a pohonů.                                                                                                                     

2.část připomínky: Na základě ze strany MV předaného návrhu 

byly upraveny pojmy "„civilní ochrana, požární služba a služby 

odpovídající za udržování veřejného pořádku“. 

Na jednání na úrovni náměstků bylo opětovně ze strany 

MV upřesněno znění pojmů "civilní ochrana, požární 

služba a služby odpovídající za udržování veřejného 

pořádku" u výjimky  z působnosti zákona podle § 2 odst. 3 

bodu 7. Rozpor zůstává v otázce neakceptovaného 

požadavku na rozšíření rozsahu výjimky zahrnutím i 

speciálně neupravených vozidel, která jsou určena pro 

použití v § 2 odst. 3 bod 7 uvedenými složkami. MV 

požaduje v předmětném bodě uvádět nikoliv "vozidla 

zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená pro použití", 

ale "vozidla určená pro použití...". Předkladatel zákona 

nemůže vyhovět, aniž by se dopustil nesprávné 

transpozice revidované směrnice o čistých vozidlech. 

Předkladatel zákona má k dispozici vyjádření Evropské 

komise, ve kterém je jeho názor potvrzen. 
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134 MV § 7 varianty Z U uvedeného ustanovení preferujeme variantu I za předpokladu, že budou zohledněny níže uvedené připomínky: 1. Zvláštní část důvodové zprávy uvádí, že 

povinnost vykazovat příslušné počty vozidel bude zadavatel plnit prostřednictvím formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ do Věstníku veřejných 

zakázek a Ústředního věstníku Evropské unie. V § 7 odst. 1 je však pouze stanovena povinnost zadavatele informovat písemně Ministerstvo pro místní 

rozvoj. Důvodová zpráva není pro adresáty normy závazná, zadavatel by tedy mohl Ministerstvo pro místní rozvoj informovat libovolným způsobem, nejen 

prostřednictvím uvedeného formuláře. Navrhujeme popsaný nesoulad odstranit. 2. V úvodní větě odstavce 1 navrhujeme opravit stanovenou lhůtu a slova 

„do konce každého kalendářního čtvrtletí“ nahradit slovy „od konce každého kalendářního čtvrtletí“.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to na 

základě podkladů dodaných mu ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj a Ministerstva dopravy.  Pro vysvětlení -v ustanovení § 7 

byly varianty nedopatřením prohozeny.V ustanovení § 7 odst. 1 

není uváděno, jakou konkrétní formou má být sdělení 

Ministerstvu pro místní rozvoj provedeno. Důvod, proč se tato 

forma vysvětluje pouze v důvodové zprávě je ten, že až nové 

formuláře podle nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 

2019 budou pro tyto účely obsahovat příslušná pole. Citované 

nařízení však nabývá účinnosti až 14. listopadu 2022. Do této 

doby budou zadavatelé vykazovat předmětné údaje 

prostřednictvím Objednávky/Žádosti k tomuto formuláři, která 

bude k tomuto účelu přizpůsobena. Předkladatel z výše 

uvedeného důvodu neshledává jiné legislativně technické řešení. 

Textace stanovené lhůty byla opravena. 

135 MV varianty Z Upřednostňujeme variantu II, neboť jsme přesvědčeni, že dozor nad dodržováním zákona by neměl provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

vzhledem k tomu, že se nejedná o dozor spojený s úkony zadavatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale o dozor nad technickou specifikací 

poptávaných vozidel. Navíc nejde o dozor ve vztahu ke konkrétnímu zadávacímu řízení, ale o dozor nad dosažením podílu nízkoemisních vozidel v období 

vymezeném návrhem zákona. Z obdobných důvodů preferujeme variantu II i u § 11.

Vysvětleno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

Od připomínky ustupují, ale chtějí být informováni o vývoji 

rozporu, který je v této záležitosti s ÚOHS.

136 MV § 9 Z Domníváme se, že by bylo vhodné vzít v úvahu reálnou situaci v nakupování vozidel s přihlédnutím k navrhovanému ustanovení. Návrh zákona stanovuje 

podíl nízkoemisních vozidel na celkovém počtu vozidel nakoupených ve vymezeném období, tedy za celé období, nikoliv v rámci jednotlivých uzavřených 

rámcových dohod. Lze očekávat, že zadavatelé budou v průběhu rozhodného období zadávat jak veřejné zakázky, kde nebudou žádná vozidla nízkoemisní, 

tak zakázky, které budou pouze na nízkoemisní vozidla, aby dosáhli zákonem stanovený podíl za celé vymezené období. Může přitom dojít k neuzavření 

smluv či rámcových dohod, jejichž uzavření bylo cílem předmětných zadávacích řízení, nebo k situaci, že od již uzavřených smluv či rámcových dohod bude 

odstoupeno z důvodů spočívajících na straně dodavatele, čímž bez zavinění zadavatele nedojde k naplnění povinného podílu nízkoemisních vozidel za 

rozhodné období. Navrhujeme proto, aby byly do navrhovaného stanovení zakomponovány výjimky, respektive aby byly zohledněny skutečnosti, kdy 

zadavatel nedodržel zákonem stanovený podíl nízkoemisních vozidel z taxativně vyjmenovaných důvodů. Mezi tyto důvody by mohlo mimo jiné patřit, že se 

zadávací řízení nepodařilo zrealizovat pro nepodání nabídek či pro vyloučení všech účastníků, nebo že dodavatel z rámcové dohody přestal plnit, protože 

například byla ukončena výroba vysoutěženého modelu.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Není možné snižovat požadavky dané směrnicí, neboť by nebyla 

provedena řádná transpozice s veškerými sankčními důsledky z 

toho plynoucími. Do důvodové zprávy však bylo doplněno 

ustanovení, že při určování výše sankce mají být v rámci 

správního uvážení zohledněny také objektivní okolnosti, které 

vedly k nesplnění povinností podle tohoto zákona.

137 MV § 9 odst. 2 Z 1. Za účelem sjednocení znění navrhovaného ustanovení s dikcí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů, a také s ohledem na Zásady tvorby právní úpravy přestupků, které vláda schválila usnesením č. 498 ze dne 31. července 2018, navrhujeme slova 

„se uloží pokuta“ nahradit slovy „lze uložit pokutu“. 2. Jako horní hranice pokuty, kterou je možno uložit za některý z přestupků definovaných v § 9 odst. 1, je 

stanovena částka 20.000.000,- Kč, přičemž dle důvodové zprávy je stanovení výše pokuty ponecháno na správním uvážení dozorujícího orgánu. To 

znamená, že stejná pokuta zadavateli hrozí za porušení základní povinnosti dodržet stanovený podíl nízkoemisních vozidel i za porušení informační 

povinnosti vůči dozorujícímu orgánu. Považujeme za vhodnější, aby byla výše pokut přímo v zákoně odstupňována podle závažnosti jednotlivých přestupků 

tak, aby reflektovala škálu skutkových podstat uvedenou v § 9 odst. 1 písm. a) až f). 

Akceptováno 

částečně.

Uváděné zásady tvorby právní úpravy přestupků obsahují text 

„Pokud má být povinně uložen správní trest určitého druhu, musí 

to být v zákoně jednoznačně uvedeno (např. za použití slov „se 

uloží“). V opačném případě se použije obvyklá dikce „lze uložit“.“ 

V případě zákona o podpoře nízkoemisních vozidel je potřeba 

zvolit variantu, že sankce bude povinně uložena. V opačném 

případě by se sankce nejevila jako dostatečná a nedocházelo by 

k řádnému plnění povinností plynoucích z evropské právní 

úpravy s veškerými důsledky z toho plynoucími.  Sankce za 

jednotlivé přestupky však byly odstupňovány.

138 MV § 10 odst. 

1 písm. b)

Z Jsme přesvědčeni, že v případě, kdy nebude podíl nízkoemisních vozidel splněn v součtu za všechny účastníky dohody o splnění povinností, měl by se 

považovat podíl podle § 4 návrhu zákona za nesplněný nikoli všemi účastníky této dohody, ale pouze těmi, kteří nesplnili „svou část“ dohody o splnění 

povinností. Za nesplnění povinnosti by tak měli být odpovědní pouze účastníci dohody, kteří porušili některé z ustanovení dohody o splnění povinností, nikoli 

účastníci, kteří splnili vše, k čemu se v dohodě o splnění povinností zavázali. Domníváme se, že by se mělo vycházet z premisy, že ti, kteří přistoupili 

k uzavření dohody o  splnění povinností, tak učinili v přesvědčení, že své závazky z této dohody dodrží a  o  tomtéž byli přesvědčeni i ohledně ostatních stran 

této dohody. Těm, kteří své závazky z dohody o splnění povinností beze zbytku dodrželi, by nemělo být kladeno k tíži, že některá z jiných stran této dohody 

tak neučinila.

Vysvětleno. V ustanovení § 10 je upraveno, jak bude posuzováno splnění či 

nesplnění povinností účastníky dohody. Ve vztahu k ukládání 

sankcí se uplatní správní uvážení, na základě kterého bude brán 

zřetel na míru zavinění jednotlivých účastníků dohody. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



139 MV § 11 odst. 

2

Z Navrhované odstavce 2, 4 a 5 zavádí odchylky od obecné úpravy obsažené v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. S těmito odchylkami 

nesouhlasíme a požadujeme od nich upustit.V odstavci 2 je zavedena právní domněnka spočívající v tom, že se má za to, že čin, který vykazuje formální 

znaky přestupku podle zákona, je společensky škodlivý. Touto právní úpravou dochází k odchylnosti od zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 

kde je přestupek vymezen na základě materiálně-formálního pojetí. Důvodová zpráva k návrhu zákona neuvádí, z jakého důvodu by mělo být upuštěno od 

tradičního materiálně-formálního pojetí přestupků. Pro zavedení této úpravy neshledáváme žádný důvod. Naopak si dovolujeme upozornit, že přijetí právní 

úpravy odporující obecným předpisům správního práva může znamenat značné aplikační problémy. Zavedením takového pravidla může mimo jiné dojít 

k neúměrnému zvýšení administrativní zátěže pro příslušný správní orgán, neboť ten bude povinen vést řízení o každém skutku, kterým byly naplněny znaky 

formální stránky přestupku, o němž se dozví, a to včetně marginálních porušení povinností, jejichž společenská škodlivost je zcela minimální. Je nám 

známo, že stejná právní domněnka je již zakotvena v § 270 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. V současné době se ale již ukazuje, že může 

přinášet problémy a zřejmě vyvolá nutnost dalších nesystémových úprav (například povinné upouštění od potrestání u některých přestupků v případě 

odstranění závadného stavu).

Vysvětleno.

Dokazování společenské nebezpečnosti je nadbytečné, neboť 

účel stanovené povinnosti je jasný a směrnice nepřipouštějí 

zhojení nesplněné povinnosti. Kromě toho ani současné 

technická novela ZZVZ nebude § 270 odst. 1 ZZVZ měnit. 

V návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel by to tedy 

mělo zůstat stejně jako je to v ZZVZ.

140 MV § 11 odst. 

3

Z Mělo by být vzato v úvahu, že se nejedná o řízení o přestupku z důvodu pochybení v zadávacím řízení proti ustanovením zákona o zadávání veřejných 

zakázek, ale o přestupek z důvodu, že se nenakoupil zákonem stanovený počet nízkoemisních vozidel, tedy že zadávací řízení z pohledu zákona o 

zadávání veřejných zakázek řádně proběhlo. Proto by také neměl řízení provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože ten provádí dozor nad 

dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek, zatímco v předmětném řízení se pouze kontroluje, zda byl dodržen zákonem stanovený podíl 

nízkoemisních vozidel. Nemůže ani být prováděn dozor nad technickou specifikací konkrétního zadávacího řízení, neboť se podíl stanovený návrhem 

zákona nevztahuje ke konkrétní veřejné zakázce, ale pouze k zákonem vymezenému období. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak nemůže provádět 

dozor nad dodržováním zákona ve vztahu ke konkrétním zakázkám, protože v nich nemůže docházet k žádnému pochybení ve vztahu k návrhu zákona. Je 

tedy pro zadavatele zcela bezdůvodně administrativně zatěžující, aby byl povinen předkládat dokumenty o zadávacím řízení, což je velmi pracné a 

administrativně náročné, když přitom k žádné kontrole zadávacího řízení nemůže z podstaty věci vůbec docházet. Je proto nutné redukovat výčet 

dokumentů, které je zadavatel povinen doručit orgánu vedoucímu přestupkové řízení, pouze na předmětné smlouvy, technické průkazy nebo průkazy 

způsobilosti. Z textu ustanovení dále není zcela zřejmé, o jakou výzvu se jedná, ani za jakých podmínek nebo k jakým účelům je Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže oprávněn požadovat po zadavateli a objednateli poskytnutí uvedených smluv. Navrhované ustanovení proto požadujeme přepracovat.

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potřebuje posoudit, zda 

byla spáchána skutková podstata přestupku. Z uvedeného 

důvodu musí mít v případě potřeby možnost vyžádat si od 

zadavatelů či objednatelů relevantní podklady. Ustanovení bylo v 

tomto směru upřesněno.

141 MV § 11 odst. 

4

Z V navrhovaném ustanovení jsou upraveny kvalifikační požadavky úředních osob projednávajících přestupky odlišně od zákona o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich. Nepovažujeme za vhodné, aby na většinu úředních osob nebyly kladeny žádné požadavky na vzdělání. Zavedení kvalifikačních požadavků je 

výsledkem snahy o zvýšení kvality výkonu přestupkové agendy. Je nutno vzít v úvahu, že na přestupek je podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod nutno nahlížet jako na trestní obvinění, přičemž za přestupky se mnohdy ukládají i velmi vysoké pokuty srovnatelné s výší peněžitých 

trestů za trestné činy, o kterých rozhodují právně vzdělaní soudci. Vzhledem k významu a dopadům řízení o přestupku tak považujeme za žádoucí, aby byl 

kladen důraz i na vzdělání a odbornou způsobilost úředníků, kteří přestupky projednávají a rozhodují o nich. Vedeme v patrnosti, že obdobné ustanovení 

obsahuje například zákon č. 134/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon o zadávání veřejných zakázek, 

přičemž přestupky podle těchto zákonů projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Požadujeme však vypuštění věty druhé ve variantě II 

navrhovaného ustanovení, tedy v případě, kdy by o přestupcích rozhodovala ministerstva.

Akceptováno 

jinak.

Varianta II. byla odstraněna. 

142 MV § 11 odst. 

5

Z Nesouhlasíme s vyloučením uvedených ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ve výjimečných případech je možné akceptovat 

některé řádně odůvodněné odchylky z aplikace obecných ustanovení správně-právních předpisů. V tomto případě však předkladatel žádným způsobem 

neodůvodnil potřebu vyloučit z aplikace vícero ustanovení obecné úpravy řízení o přestupku, ani nenavrhl novou, zvláštní úpravu. Velkou část stanovených 

výjimek navíc nemůžeme akceptovat a považujeme je za nedůvodné.U obou variant proto požadujeme vypuštění odstavce 5 nebo alespoň omezení výjimek 

na nezbytné minimum a jejich řádné odůvodnění. 

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Stanovené odchylky od zákona o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich jsou odůvodněné specifiky zaváděné právní úpravy. 

Vzhledem k tomu, že řízení bude vedeno u Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, tak je zájem na tom, aby byly zachovány 

obdobné odchylky, jaké jsou v řízení o přestupcích ukládaných 

za porušení ZZVZ. Ve výčtu odchylek však byly provedeny určité 

úpravy a byla rovněž doplněna důvodová zpráva. Z výčtu výjimek 

byl vyloučen § 32 (úprava promlčení), takže úprava promlčení 

nebude speciální. Ustanovení vztahující se k ochrannému 

opatření (§ 51 písm. b) bylo na základě připomínky pro 

nadbytečnost z výčtu odchylek rovněž vypuštěno.

Od připomínky ustupují v případě, že kontrola bude 

prováděna ze strany ÚOHS.

143 MV § 13 Z Upozorňujeme, že zákonem není možné rušit podzákonný právní předpis, není-li v návrhu zákona zároveň navrženo zrušení zmocnění k jeho vydání nebo v 

případě nařízení vlády zrušení ustanovení zákona, které nařízení vlády provádí, bylo-li vydáno bez zvláštního zmocnění v zákoně (viz čl. 39 odst. 5 

Legislativních pravidel vlády). Vzhledem k tomu, že k žádné z těchto změn nedochází, požadujeme navrhované zrušovací ustanovení vypustit.

Akceptováno.

144 MV obecně D Navrhujeme revidovat způsob odkazování na příslušné předpisy Evropské unie, kdy připomínáme, že obvyklá legislativní praxe užívá spíše opisných odkazů 

(např. „přímo použitelný právní předpis Evropské unie upravující….“).

Akceptováno.

145 MV § 4 odst. 1 

a § 6

D Podíl nízkoemisních vozidel na celkovém počtu vozidel podle § 2 odst. 3 u konkrétního zadavatele za stanovené období má být určen jako „podíl vozidel 

splňujících podmínky podle § 3 vůči celkovému počtu vozidel podle § 2 odst. 3, která byla předmětem uvedených veřejných zakázek“. Z textu návrhu není 

zcela zřejmé, jakým způsobem mají být při výpočtu podílu nízkoemisních vozidel u konkrétního zadavatele zohledněny výjimky uvedené v § 2 odst. 3 písm. 

a) bodech 1 až 13 a přestavěná vozidla podle § 6 návrhu. Doporučujeme proto zařadit jednoduché a srozumitelné vysvětlení správného matematického 

postupu do zvláštní části důvodové zprávy.

Vysvětleno. Navržené bude zahrnuto do metodických pokynů, které budou k 

zákonu vydány.

146 MV § 7 odst. 6 D Doporučujeme zvážit, zda je skutečně nezbytné, aby bylo zasíláno Ministerstvo pro místní rozvoj písemné potvrzení sdělení stran dohody o uzavření dohody 

o společném plnění, když si lze představit, že by byla zasíláno přímo tato dohoda.

Vysvětleno. Z hlediska ověření skutečnosti, mezi kterými účastníky byla 

dohoda uzavřena je potřeba, aby sdělení provedly společně 

všechny strany této dohody. Toto je důležité rovněž z hlediska 

toho, aby bylo ověřeno, že uvedená dohoda nepozbyla platnosti.  

Pokud by sdělení neprovedly všechny strany této dohody, mohlo 

by docházet ke zpochybňování její platnosti. Nikterak však není 

vyloučené, aby ostatní strany dohody pověřily sdělením jednu z 

těchto stran. Pokud tedy např. jeden účastník dohody pošle 

rovnou samotnou dohodu, ve které bude pověřen tímto 

sdělením, bude to v souladu s požadavky zákona.

147 MV § 8 D Doporučujeme (především v důvodové zprávě) uvést, jakému procesnímu režimu podléhá dozorová (kontrolní) činnost příslušných orgánů, tedy zda se 

použije právní úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol, 

nebo jiná zvláštní právní úprava.

Akceptováno. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že se použije právní úprava 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

148 MV § 9 D Doporučujeme upravit systematiku zákona, tedy § 9 zařadit za § 10 tak, aby § 9 a § 11, které upravují přestupky a řízení o nich, na sebe navazovaly. Vysvětleno. § 10 s přestupky rovněž souvisí, prohození paragrafů tudíž 

neshledáváme jako potřebné.

149 MV § 11 odst. 

3

D Zařazení právní úpravy uvedené v odstavci 3 do § 11 považujeme za nesystematické, jelikož není zjevná souvislost s řízením o přestupku. Doporučujeme 

proto přesunutí této úpravy do jiného (samostatného) ustanovení.

Akceptováno. Na základě požadavku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

bylo přesunuto (nově bude v § 8 odst. 2).
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150 MV Důvodová 

zpráva

D Zhodnocení dopadů na státní rozpočet nepovažujeme za dostatečné, neboť se domníváme, že se nelze spokojit s konstatováním, že „konkrétní dopady 

budou záležet na zvoleném typu/výrobci vozidla“. Rovněž obsahuje nepodložené předpoklady, což lze demonstrovat například na pasáži „okolo roku 2025 

budou ceny elektrických autobusů srovnatelné s dieselovými“. Součástí dopadů na rozpočet musí být nutně i vyhodnocení nákladů na provoz vozidel 

s alternativním pohonem. Doporučujeme tedy zhodnocení dopadů navrhovaného zákona na státní rozpočet dopracovat.

Vysvětleno. Předkladatel návrhu zákona přistoupil k zpracování zhodnocení 

dopadů maximálně zodpovědně a při vědomí všech relevantních 

informací. V tuto chvíli nevidíme prostor pro jakékoliv 

dopracování daného zhodnocení. Pokud jde o informaci o 

přepokládané ceně elektrických vozidel k roku 2025, vycházíme 

primárně z podkladů, které předložila  Evropká komise během 

projednávání dané směrnice v orgánech Rady. Jsme si vědomi, 

že především v kontextu očekáváné ekonomické krize v 

důsledku epidemie COVID 19, se budoucí vývoj může vyvíjet 

zcela jinak, než bylo původn predikováno. I z toho důvodu se 

vláda ČR  v současnoti snaží vyjednávat s Evropskou komisí 

otázku posunutí termínu implementace dané směrnice. Víc však 

v tuto chvíli udělat nemůžeme. 

151 MV obecné D 1. S ohledem na čl. 62 odst. 2 Legislativních pravidel vlády navrhujeme při druhé a další citaci právního předpisu neužívat jeho úplnou, ale zkrácenou citaci, 

tj. například „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858“. 2. V celém navrhovaném předpise doporučujeme na konci úplné citace právních 

předpisů vložit čárky, a to včetně předpisů Evropské unie.

Akceptováno.

152 MV § 1 D V návaznosti na čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády doporučujeme za slovní citace právních předpisů připojit poznámky pod čarou, ve kterých budou 

uvedeny úplné citace těchto předpisů.

Vysvětleno. Nepovažujeme za vhodné zatěžovat návrh množstvím 

poznámek pod čarou. Považujeme za dostačující uvést odkazy v 

námi navrhované podobě. Legislativní pravidla vlády uvádějí 

pouze možnost, nikoliv povinnost používat v daných pířpadech 

poznámky pod čarou. Z naší zkušenosti z pracovních komisí 

Legislativní rady vlády se od používání poznámek pod čarou 

spíše upouští.

153 MV

§ 3 písm. a) bod 1

D S ohledem na legislativní praxi doporučujeme slova „následných právních aktů“ nahradit slovy „pozdějších právních předpisů“. Akceptováno 

jinak.

Přesný název nařízení byl přesunut do poznámky pod čarou a 

uveden s dovětkem "v platném znění".

154 MV § 3 písm. 

b)

D Mezi slova „palivy nebo“ na konci textu písmene b) doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. Akceptováno.

155 MV § 4 odst. 2 

písm. a)

D Minimální podíl nízkoemisních vozidel pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1 zůstává 29,7%, uvádět tento údaj zvlášť pro jednotlivá období je tedy 

nadbytečné. Doporučujeme tedy znění ustanovení upravit například následujícím způsobem: „pro silniční vozidla kategorie M1, M2 a N1 29,7% ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2030,“.

Vysvětleno. Navržená změna formulace není přípustná, neboť stanoveného 

podílu musí být dle směrnice dosaženo v každém z oněch dvou 

uvedených časových období. Při navržené formulaci by dosažení 

stanovného podílu bylo požadováno za obě období dohromady.

156 MV § 4 odst. 3 D Číslo „2“ v textu „CO2“ doporučujeme uvést jako dolní index. Akceptováno.

157 MV § 5 odst. 2 D Za účelem zpřehlednění textu doporučujeme přepracovat znění ustanovení například následujícím způsobem: „(2) Dohoda podle odstavce 1 může být pro 

období a) ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2025 uzavřena nejpozději do 30. prosince 2025, b) od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 

uzavřena nejpozději do 30. prosince 2030.“.

Akceptováno.

158 MV § 11 odst. 

3 

D Před slova „je-li“ doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. Tuto připomínku uplatňujeme u obou variant tohoto ustanovení. Akceptováno.

159 Svaz měst 

a obcí ČR

§ 2 odst. 3) 

písm.a) 

bod 5.

D V definici v tomto bodě považujeme za účelné stanovit, že se jedná i o autokar. Dovozujeme, že povinnost se vztahuje na rozdíl od směrnice EU č.  

2019/1161 i na autokar, přestože pro autokar lze do transpozice zapracovat výjimku, plynoucí z úvodních ustanovení směrnice 2019/2019.

Akceptováno 

jinak.

Do výčtu výjimek obsažených v daném ustanovení spadalo v 

návrhu zákona tak, jak šel do meziresortního připomínkového 

řízení  mj. i "vozidlo kategorie M3, které není vozidlem třídy I 

nebo třídy A podle čl. 3 bodů 2 a 3 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 

o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich 

přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a 

samostatných technických celků určených pro tato vozidla z 

hlediska obecné bezpečnosti". Upozorňujeme, že bližší 

klasifikaci vozidel M3 upravuje předpis pro schvalování vozidel 

EHK OSN č. 107. Ten u vozidel s kapacitou větší než 22 

cestujících kromě řidiče definuje tři třídy vozidel: „Třída I“ (vozidla 

zkonstruovaná s prostory pro stojící cestující a umožňující častý 

pohyb cestujících), „Třída II“ (vozidla zkonstruovaná v zásadě pro 

přepravu sedících cestujících a zkonstruovaná k tomu, aby 

umožnila i přepravu stojících cestujících v uličkách a/nebo v 

prostoru pro stání, který není větší než prostor pro dvě zdvojená 

sedadla) a „Třída III“ (vozidla zkonstruovaná výlučně pro 

přepravu sedících cestujících). U vozidel s kapacitou 

nepřekračující 22 cestujících kromě řidiče  pak dle tohoto 

předpisu existují dvě třídy:  „Třída A“ (vozidla zkonstruovaná pro 

dopravu stojících cestujících; vozidla této třídy mají sedadla a 

musí být vybavena pro stojící cestujíc) a „Třída B“ (vozidla 

nezkonstruovaná pro dopravu stojících osob; vozidla této třídy 

nejsou vybavena pro stojící cestující). Tzv. klasickému autokaru 

odpovídá charakteristika vozidla M3 Třídy II. Za malý autokar lze 

pak označit vozidlo do 22 cestujících, které není „vybaveno pro 

stojící cestující“. Nařízení 661/2009 a výše uvedený předpis EHK 

OSN jsou přitom ve svém přístupu ke klasifikaci cestujících zcela 

ve shodě. Na základě jiné připomínky byla předmětná výjimka z 
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160 Svaz měst 

a obcí ČR

§ 3 písm. 

b)

Z Ve vymezení definice nízkoemisního vozidla dle ust. § 3 odst. b) navrhujeme explicitně uvést, že do nízkoemisních vozidel kategorie M3, N2 nebo N3 spadají 

také hybridní a zejména plug-in hybridní vozidla, neboť k pohonu využívají elektřinu jako alternativní palivo ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/94/EU (směrnice uvádí, že „alternativními palivy“ jsou paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v 

dodávkách  energie pro  dopravu ... Patří mezi ně mimo jiné: elektřina, ...) Pozn. Tuto připomínku uvádíme s ohledem na průběh přípravy a schvalování 

Evropské směrnice o podpoře čistých vozidel, kdy bylo v rámci komunikace s mezinárodní organizací UITP uvedeno, že plug-in hybridní autobusy jsou 

považovány za čistá vozidla. 

Částečně 

akceptováno 

jinak, vysvětleno.

Při posouzení toho, která vozidla kategorie M3, N2 nebo N3 

spadají do definice nízkoemisního vozidla, je třeba vyjít z 

ustanovení čl. 2, body 1 a 2 směrnice 2014/94/EU o zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva, na která odkazuje dané 

ustanovení zákona (stejně jako čl. 4 odst. 4, písm. b) směrnice 

(EU) 2019/1161). Podle  čl. 2, bod 2 uvedené směrnice se za 

elektrické vozidlo považuje pouze "motorové vozidlo s pohonem 

zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jakožto 

měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání 

energie, který je možno dobíjet externě" Z toho vyplývá, že 

zatímco plug-in hybridní vozidlo mezi čistá vozidla u daných 

kategorií vozidel patří, klasická hybridní vozidlo, které 

neumožňuje externí dobíjení vozidla, nikoliv. Tato skutečnost 

(potvrzenou EK během neformální konzutace v únoru letošního 

roku)  byla doplněna do příslušné části důvodové zprávy. 

161 Svaz měst 

a obcí ČR

§ 4 odst. 1 

a § 7 odst. 

5

Z Navrhujeme, aby v případě uzavření smlouvy na základě přímého zadání byla povinnost plnit povinné podíly nízkoemisních a bezemisních vozidel pouze při 

nákupu nových vozidel v rámci nadlimitních veřejných zakázek, tj. nikoli z celkového počtu vozidel provozovaných v rámci veřejné služby. Navrhujeme uvést, 

že splnění podílu nízko/bezemisních vozidel bude vyhodnoceno až vždy podle evidenčního stavu na konci stanoveného období (31.12.2025 nebo 2030 dle 

termínu uzavření smlouvy).

Vysvětleno. Návrhu nelze vyhovět, neboť je v rozporu se směrnicí (EU) 

2019/1161, která jasně stanoví, že se musí jednat o "vozidla, 

která budou využívána pro poskytování služeb". Takováto 

podmínka tak musí být stanovena jako smluvní podmínka ve 

smlouvě uzavírané s dodavatelem.

162 Svaz měst 

a obcí ČR

§ 9 odst. 2 D Doporučujeme rozlišit výše pokut – např. pokuta za  přestupek dle ust. § 9 odst. 1) písm. d) ve výši až 20 mil. Kč je neadekvátní. Pro větší právní jistotu 

účastníků by měly být pokuty rozvrstveny dle závažnosti jednotlivých přestupků.

Akceptováno. Sankce za přestupky byly odstupňovány.

163 Svaz měst 

a obcí ČR

obecné Z V pojetí návrhu nejsou uvažovány náklady na potřebnou infrastrukturu (rychlonabíjecí stanice, plnírny vodíku) a náklady vozidla s novými pohonnými médii – 

elektřinou a vodíkem.  Vzhledem k 1. milníku už 2.8.2021 je zcela nereálné tuto infrastrukturu v potřebné míře a kvalitě vybudovat. To, že ze směrnice EU č. 

2019/1161 vyplývají záměry k požadované podpoře infrastruktury, je krok, který měl celému projektu zavádění čistých vozidel předcházet, aby už v prvních 

etapách obměny byla infrastruktura budovaná souběžně nebo již vybudovaná.

Vysvětleno. Upozorňujeme na to, že MD již dnes realizuje dotační program 

na výstavbu veřejně přístupných dobíjecích stanic a v tomto 

trendu hodlá pokračovat i nadále. Aktualizace Národního 

akčního plánu čisté mobility počítá i s tím, že by MMR mělo v 

rámci IROP vytvořit dotační program na podporu neveřejných 

dobíjecích případně i plnících stanic pro veřejnou dopravu.      

164 Česká 

národní 

banka

§ 2 odst. 3 

písm. a)

Z Do § 2 odst. 3 písm. a) navrhujeme za bod 13 vložit nový bod 14, který zní: „vozidla určeného pro přepravu peněz a jiných cenností v rámci plnění úkolů 

České národní banky dle § 2 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, nebo“ Odůvodnění: Česká národní banka 

provádí v rámci plnění svých úkolů, zejména při řízení peněžního oběhu, jakožto výlučné činnosti centrální banky podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 6/1993 

Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, jakož i při provádění dalších činností podle § 2 odst. 2 písm. a), b), e) a f) citovaného zákona, 

činnosti související se zabezpečováním přepravy hotovosti a jiných cenností a správou zásob oběživa. Zejména výkon činností souvisejících s řízením 

peněžního oběhu se právně i věcně zcela odlišuje od činností organizačních složek České republiky i soukromých subjektů (např. komerčních 

bezpečnostních agentur). Pro řízení peněžního oběhu a další činosti v rámci plnění svých úkolů, využívá Česká národní banka mimo jiné jednotky kusů 

speciálně upravených pancéřovaných nákladních vozidel, která slouží k přepravě peněz a jiných cenností (např. zlatých slitků). V případě obměny těchto 

vozidel je nezbytné, aby nová vozidla splňovala především bezpečnostní a technické parametry (např. dojezd bez nutnosti doplnění paliva). Limitace 

plynoucí z návrhu zákona mohou způsobit značná omezení těchto parametrů, v důsledku čehož mohou v krajním případě omezit možnosti České národní 

banky řádně plnit své zákonné úkoly, zejména v oblasti řízení peněžního oběhu. Zároveň se pro účely uvedeného nejeví jako dostatečná výjimka podle bodu 

9. navrhovaného zákona. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich 

přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně 

nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (dále jen „nařízení“), je značně složitou technickou normou, u níž v podstatě nelze 

určit, zda vozidlo splňuje její parametry, až do individualizovaného schvalovacího procesu konkrétního vozidla. To je ovšem v přímém rozporu se základním 

požadavkem na průběh řízení o zadání veřejné zakázky, kdy i kdyby Česká národní banka zahrnula nařízení pro vozidla do zadávacích podmínek, musela 

by posoudit shodu nabízeného plnění s nařízením ještě před výběrem dodavatele, tj. čistě v teoretické rovině bez naměření konkrétních hodnot. 

Problematická je však především rigidita samotného nařízení, které se na evropské úrovni bude jen těžko přizpůsobovat nejnovějším trendům v oblasti 

zabezpečení cenných nákladů při silniční přepravě (zvláště když se nařízení ohledně technických parametrů pancéřového vozidla odkazuje samo na další 

řadu obdobně rigidních předpisů). Je zcela zřejmé, že pro řádné plnění úkolů České národní banky je zapotřebí při výběru speciálního vozidla dbát spíše 

nejnovějšího stavu vývoje techniky, než rigidních formálních požadavků. Předkladatel návrhu si ostatně zjevně sám uvědomuje úskalí spojená s vozidly 

určenými pro výkon určitých specifických činností, pročež návrh obsahuje výjimky např. pro vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití pouze 

ozbrojenými silami, k použití především v přístavech nebo na letištích nebo k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími 

za udržování veřejného pořádku. Domníváme se, že námi navržená výjimka plně respektuje předkladatelem návrhu přijatý postup.

Akceptováno 

jinak.

Do návrhu zákona byly zapracovány veškeré výjimky umožněné 

směrnicí (EU) 2019/1161. Případné zahrnutí jakékoliv dodatečné 

výjimky tak není možné. Nadto není zřejmé, proč není pro ČNB 

dostatečnou výjimkou ta, která se váže na pancéřovaná vozidla 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze 

dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel.  Pokud 

by však výjimka nebyla dostačující, tak jediným řešením, které 

vidíme, je, že si příslušný veřejný zadavatel vytvoří vlastní 

celkovou strategii obnovy svého vozového parku, v rámci níž si 

určí, pro které typy vozidel může nakoupit i vyšší podíl 

nízkoemisních vozidel a tím tak kompenzuje to, že u 

zmiňovaných problematických typů vozidel bude dále nakupovat 

výlučně vozidla na konvenční pohon. Kromě toho upozorňujeme, 

že zákon umožňuje dohodu více veřejných zadavatelů, kdy 

jeden (který nemá ve svém vozovém parku problematické typy 

vozidel) nakoupí větší procentní podíl nízkoemisních vozidel, 

zatímco jiný veřejný zadavatel bude moct naopak plnit nižší 

procentní kvóty. V neposlední řadě upozorňujeme na to, že v 

této oblasti bude zcela jistě docházet k postupnému 

technologickému pokroku, který eliminuje důvody, kvůli nimž je 

dnes nákup nízkoemisních vozidel u některých typů vozidel jen 

stěží představitelný, a umožní tak výrazně přehodnotit současný 

pohled na možnosti nasazování alternativních paliv a pohonů.

Na jednání na úrovni náměstků byly ze strany ČNB 

vysvětleny veškeré technické záležitosti, kvůli kterým se 

ČNB obává, že bude zpochybňováno využití výjimky pro 

pancéřovaná vozidla. Bylo tedy z důvodu zvýšení právní 

jistoty pro ČNB dohodnuto, že se použije zákonná fikce a 

výjimka pro pancéřovaná vozidla se výslovně vztáhne i na 

vozidla určená pro přepravu peněz a jiných cenností v 

rámci plnění úkolů České národní banky podle § 2 odst. 2 

zákona o České národní bance. 

165 Liberecký 

kraj

obecné D k Vašemu dopisu, který nám byl doručen formou e-Klepu, jímž nám byl zaslán k připomínkování materiál „Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel)", za Liberecký kraj sděluji, 

že k samotnému předmětnému materiálu nemáme žádné zásadní připomínky. Dáváme však velmi ke zvážení, zda za  současné situace není rozumné 

velmi zvážit  odložení projednání materiálu, a to tak, aby od doby stabilizace chodu České republiky po vyřešení problémů spojených se šířením nemoci 

COVID bylo na odborné projednání materiálu min. půl roku. Odůvodnění: Vzhledem k pandemii koronaviru pravděpodobně nastane globální hospodářská 

krize, která postaví celou Evropu i jednotlivé státy před hluboké ekonomické problémy. Toto bude mít dopad i na chod veřejné dopravy a je třeba diskutovat 

ekonomické dopady navrženého zákona tak, aby nedošlo k úplnému ochromení veřejné dopravy. Navržené limity a termíny je třeba odborně diskutovat v 

úrovni objednatelé - dopravci a výrobci vozidel tak, aby proces obnovy vozidel byl reálný také s ohledem na výrobní kapacity vozidel. V současnosti 

disponujeme za Liberecký kraj informacemi, že někteří výrobci vozidel již plánují výrobní kapacity na roky 2021-2022. Doporučujeme v období let 2025 - 

2030 ponechat technologii spalovacích motorů a případně v rámci technologie prověřit cestu postupného snižování emisí CO2. Liberecký kraj má aktuální 

zkušenost s provozem elektrobusu a konstatuje, že tato technologie se v současnosti ukázala jako nespolehlivá pro provoz v těžkém horském terénu.

Vysvětleno. MMR jakožto gestor novely směrnice o čistých vozidlech má 

povinnost předložit návrh implemetačního předpisu v řádném 

termínu vládě. Tato povinnost stále trvá. V připomínce 

zmiňovaná problematika bude patrně diskutována v rámci 

dalšího legislativního procesu.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT2HT5RB)



166 MŽP § 9 Z Návrh zákona v § 9 odst. 2 stanoví, že za nesplnění minimálního podílu nízkoemisních vozidel je sankci ve výši až 20 mil. Kč. V důvodové zprávě (str. 4) se 

uvádí, že např. Dopravní podnik hl. města Prahy očekává, že náklady na splnění této povinnosti budou v období po roce 2025 činit cca 1,6 mld. Kč ročně. 

V takovém okamžiku je maximální možná výše udělené pokuty 20 mil. Kč v hrubém nepoměru k nákladům na splnění povinnosti a pro adresáty právní 

normy je paradoxně výhodnější porušení právní normy, a to i v případě, že by hrozilo udělení sankce v horní polovině sazby, či v maximální možné výši, než 

její splnění. Rozdíl je zde řádový, z mld. Kč v případě plnění zákonné povinnosti, k mil. Kč v případě uplatnění nejpřísnější možné sankce. Z tohoto důvodu 

lze důvodně očekávat, že při zachování současně navrhované úpravy Evropská komise vyhodnotí, že Česká republika nepřijala dostatečná opatření k 

dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161. S odkazem na výše uvedené požadujeme úpravu výše pokuty tak, aby 

adekvátně odpovídala předpokládaným nákladům na splnění odpovídající povinnosti a porušování zákonných povinností nebylo pro adresáty právní úpravy 

ekonomicky výhodnější. Jako doporučení k výše uvedenému dále uvádíme návrh, kdy by bylo možné stanovit fixní sankční částku za každé vozidlo, o které 

nebylo dosaženo požadovaného podílu, ze které by se následně sestavovala konečná výše pokuty, např. v případě vozidel kategorie M1, M2 a N1 by byla 

stanovena sankční úhrada ve výši 500 tis. Kč za každé vozidlo, o které nebylo dosaženo stanoveného podílu. V případě vozidel kategorie M3 by byla sankční 

úhrada úměrně vyšší a měla by odpovídat rozdílu ceny nízkoemisního autobusu a autobusu s klasickým pohonem, např. 5 mil. Kč. V případě vozidel 

kategorie N2 a N3 by byla pokuta stanovena obdobným postupem.

Vysvětleno. Maximální výše sankce za nesplnění povinností podle § 4 návrhu 

zákona byla stanovena ve stejné výši jako je maximální výše 

sankce za nedodržení pravidel stanovených v zákoně o 

zadávání veřejných zakázek, který je rovněž implementačním 

právním předpisem. Porušení pravidel stanovených v zákoně o 

zadávání veřejných zakázek může mít přitom obdobné či 

dokonce závažnější následky než o jakých se píše v připomínce 

(případ Dopravního podniku hl. města Prahy). Nedomníváme se 

tedy, že by sankce nebyla dostatečně odrazující. Současně je 

(shodně jako v zákoně o zadávání veřejných zakázek) 

stanoveno, že sankce bude uložena, nikoliv že sankci lze uložit. I 

v tomto směru lze shledat, že hrozba sankcí by měla být 

dostatečná.

Návrh vypořádání námi uplatňované zásadní připomínky 

nerozptýlil naše pochyby o způsobu zpracování 

předmětné problematiky. Nadále se domníváme, že MMR 

uplatňovaný postup bude následně Evropskou komisí 

vyhodnocen jako nesprávné transponování příslušné 

unijní legislativy, a tudíž je nedostatečný. S ohledem na 

skutečnost, že gestorem transpozice a následně též 

příslušné národní legislativy je MMR, nikoliv MŽP, na 

připomínce nadále netrváme. 

167 MŽP § 2 odst. 1 D Doporučujeme nelimitovat časovou působnost zákona jako celku datem 31. prosince 2030. Ačkoli sama transponovaná směrnice ohraničila minimální cíle 

pro zadávání zakázek tímto datem, zároveň také uvedla (ve svém čl. 5 odst. 6), že „(p)okud nové cíle pro období po 1. lednu 2030 nebudou přijaty, platí i 

nadále po následující pětiletá období cíle stanovené pro druhé referenční období, které se vypočítají v souladu s odstavci 1 až 5“ (tzn. udržet status quo). Pro 

případné pokračování použitelnosti dosavadní právní úpravy beze změn však navržené znění zákona nedává prostor. Rozdělení na jednotlivá pětiletá 

období, k nimž jsou vztahovány cílové podíly, lze řešit u § 4, který upravuje základní povinnost zadavatelů a který lze jednoduše doplnit o údaj upravující 

situaci po roce 2030.

Vysvětleno. Směrnice pojednává o "následujících pětiletých obdobích". 

Předkladatel nepovažuje za přehledné doplňovat právní úpravu 

o výčet období následujících po roce 2030 a preferuje cestu 

následné novelizace implementačního předpisu, který bude 

reflektovat aktuální vývoj evropského práva.

Přestože by podle mého názoru bylo vhodnější postavit 

na jisto, jaká budou pro adresáty platit pravidla po 

skončení zákonem stanoveného druhého referenčního 

období (jak to ostatně činí i transponovaná směrnice), 

rozhodnutí ohledně vhodného postupu ponecháváme na 

předkladateli. Je však otázkou, zda ukončení cílů rokem 

2030 nemůže být vyhodnoceno jako transpoziční deficit. 

 Vzhledem k tomu, že naše připomínka byla pouze 

doporučující a obdobnou připomínku uplatnil také OKOM 

coby zásadní, na akceptaci té naší netrváme. 

168 MŽP § 11 D Dáváme na zvážení, zda je vzhledem k působnosti zákona nutné vyžadovat explicitně v každém stupni vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském 

studijním programu v oboru právo a ještě k tomu pouze na vysoké škole v České republice.

Akceptováno 

částečně.

Požadavky na vzdělání úřední osoby byly upřesněny na základě 

připomínky MŠMT po konzultaci s ÚOHS. Do důvodové zprávy 

bylo doplněno zdůvodnění odlišnosti od zákona o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich. 

169 MF Důvodová 

zpráva

Z Obecná část – písmeno g) – Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 1) Do této části požadujeme doplnit výslovné 

konstatování, že veškeré výdaje ze státního rozpočtu budou zajištěny ve státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok a nebude požadováno navyšování 

výdajů nad rámec schválených částek. Obecná část – písmeno g) – Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 2) 

Nesouhlasíme s tím, aby veškeré úkoly byly řešeny jakýmikoliv dotacemi. Příslušné subjekty si musí s některými úkoly poradit i bez dotací. V této souvislosti 

dodáváme, že není vymezeno, co je to „Modernizační fond“. Je pouze řečeno, že bude spravován Státním fondem životního prostředí, ale není řečeno, jaké 

budou (nebo už jsou) jeho zdroje. Toto je třeba do materiálu doplnit.

Akceptováno 

jinak.

Důvodová zpráva byla doplněna takto: Očekává se, že výdaje ze 

státního rozpočtu budou zajištěny ve státním rozpočtu na 

příslušný rozpočtový rok, aniž by bylo požadováno navyšování 

výdajů nad rámec schválených částek. Stejně tak se očekává, že 

zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v 

přepravě cestujících by měli být schopni splnit nově uložené 

povinnosti i bez využití dotací. Informace k Modernizačnímu 

fondu byly doplněny.

170 MF § 2 a 

důvodová 

zpráva

Z Ve vztahu k centralizovanému zadávání požadujeme, aby za dodržení minimálního podílu nízkoemisních vozidel byl zodpovědný vždy odběratel předmětu 

plnění, jelikož se nejeví vhodné, aby za předmětnou povinnost nesl odpovědnost centrální zadavatel podepisující rámcovou dohodu. Požadujeme úpravu v 

tomto smyslu.

Vysvětleno.

Návrh zákona je vystavěn na konstrukci, že odpovědnost za 

dodržení minimálního podílu nese zadavatel, který uzavírá 

smlouvu. Pokud smlouvu uzavírá centrální zadavatel, je za 

dodržení minimálního podílu zodpovědný tento centrální 

zadavatel. Pokud smlouvy na základě rámcové dohody či DNS, 

které zavedl centrální zadavatel, uzavírají jednotliví zadavatelé, 

je odpovědnost na nich. Pokud tedy centrální zadavatel nehodlá 

odpovídat za splnění podílu nízkoemisních vozidel při 

centralizovaném zadávání, měl by v takovém případě ponechat 

uzavírání smluv na jednotlivých zadavatelích.

Vypořádání připomínky vztahující se k odpovědnosti za 

dodržení minimálního podílu nízkoemisních vozidel 

akceptujeme, ale stále máme za to, že tuto odpovědnost 

by měl nést odběratel předmětu plnění, nikoliv subjekt 

podepisující smlouvu. Z pohledu Ministerstva financí je 

řešení věcně nesmyslné, avšak akceptovatelné. Dle 

vypořádání by tedy Ministerstvo financí nemuselo do 

svého vozového parku pořizovat nízkoemisní vozidla. Aby 

Ministerstvo financí splnilo limit dle návrhu zákona, 

postačovalo by, aby Ministerstvo financí jakožto centrální 

zadavatel podepsalo smlouvy za pověřující zadavatele, 

kteří budou vozidla následně odebírat a užívat.

171 MF § 12 Z Požadujeme postavit najisto, že přechodné ustanovení nedopadá na §§ 134, 135 a 141 zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. na zadávání veřejných 

zakázek na základě rámcové dohody a zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému po nabytí účinnosti zákona a že smlouvy na takto 

zadávané veřejné zakázky budou spadat do působnosti navrhovaného zákona.

Vysvětleno. Normativní text v § 12 byl upraven především v tom směru, aby 

bylo jednoznačné, jak je to s rámcovými dohodami a 

dynamickými nákupními systémy. Na smlouvy, uzavřené na 

základě RD, která byla uzavřena před nabytím účinnosti zákona 

nebo v DNS zavedeném před nabytím účinnosti zákona se 

zákon vztahovat nebude. 

Řešení způsobu výpočtu limitu nízkoemisních vozidel 

nelze z pohledu Ministerstva financí jakožto centrálního 

zadavatele zřejmě označit jako nejšťastnější, nicméně 

jsme si vědomi skutečnosti, že transpozice musí 

odpovídat směrnici Evropské unie.

172 MF § 12 D Doporučujeme v zájmu právní jistoty nahradit dikci "podle dosavadní právní úpravy", resp. "podle dosavadních právních předpisů" uvedením konkrétních 

právních předpisů, podle kterých se bude v uvedených případech postupovat.

Akceptováno. Přechodná ustanovení byla komplexně přepracována. Právní 

vztahy vzniklé před nabytím účinnosti navrhované právní úpravy 

nebyly nijak upraveny, předmětná povinnost se zavádí zcela 

nově. Pouze je tedy upřesněno, které zakázky se vzhledem k 

přechodné době nebudou do působnosti zákona počítat.

173 MPO § 1 D doporučujeme zvážit, zda by v souladu s čl. 63 odst. 2 Legislativních pravidel vlády neměla být uvedena úplná citace  zákona o zadávání veřejných zakázek 

a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících.

Vysvětleno. Oba uvedené právní předpisy jsme vyhodnotili jako obecně 

známé a tudíž považujeme použití slovních citací za možné a 

zároveň srozumitelné.

174 MPO § 1 

poznámka 

pod čarou 

č. 1

D máme za to, že by v poznámce pod čarou měly být výslovně uvedeny novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES a slova „v platném znění“ 

zrušena.

Akceptováno.

175 MPO § 2 odst. 1 

písm. a)

D upozorňujeme, že transponovaná směrnice se vztahuje i na zadávání zakázek na nákup vozidel na splátky, avšak tato skutečnost není do návrhu zákona 

promítnuta, doporučujeme proto posoudit správnost navrhovaného textu. 

Akceptováno 

částečně.

Do důvodové zprávy bylo doplněno, že nákupem se rozumí i 

nákup na splátky.

176 MPO § 2 odst. 3 

písm. a)

D Vzhledem k tomu, že v ustanovení je několikrát odkazováno na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, z důvodu přehlednosti navrhujeme 

zavést pro toto nařízení legislativní zkratku.

Akceptováno 

jinak.

Byla upravena citace uvedeného nařízení.
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177 MPO § 2 odst. 3 

písm. a) 

bod 8

D Dáváme ke zvážení, zda by slova „požární službou“ neměla být nahrazena tak, aby odpovídala terminologii příslušných právních předpisů, např. slovy 

„požární ochranou“.

Akceptováno 

jinak.

Textace předmětné výjimky z působnosti zákona byla komplexně 

přepracována.

178 MPO § 3 písm. 

a) bod 1

D doporučujeme důkladně posoudit, zda odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 715/2007 a následné právní akty, z nichž mají vyplývat 

emisní limity pro vozidla, je z hlediska adresátů právní normy dostatečně informativní a zda by nebylo vhodnější přenést údaje v těchto aktech uvedené přímo 

do přílohy tohoto návrhu zákona.

Vysvětleno. Vycházíme z toho, že nařízení EU je přímo účinný předpis, který 

se přitom může postupem času měnit. Za této situace není v 

žádném případě vhodné příslušné emisní limity pro látky 

znečišťující ovzduší v reálném provozu obsažené v příloze I 

nařízení  715/2007 vkládat do tohoto návrhu zákona, neboť by to 

znamenalo, že při jakékoliv změně příslušné přílohy nařízení 

nebo přijetí následných předpisů upravujících danou 

problematiku, by muselo docházet k novelizaci tohoto zákona. 

Takovýto postup bychom nepovažovali za žádoucí. 

179 MPO Důvodová 

zpráva 7. 

Obecná 

část, písm. 

i) 

D máme za to, že zhodnocení korupčních rizik předloženého návrhu zákona nesplňuje požadavky dané Metodikou hodnocení korupčních rizik, z toho důvodu 

navrhujeme text odpovídajícím způsobem doplnit.

Akceptováno. Do stávajícího zhodnocení korupčních rizik bylo doplněno 

následující: Návrh zákona rozšiřuje kompetence orgánů veřejné 

správy pouze v míře nezbytně nutné pro umožnění výkonu 

dozoru nad plněním návrhem zákona zaváděných povinností. 

180 MPO Důvodová 

zpráva 

Zvláštní 

část, k § 2 

odst. 2 

D vzhledem k tomu, že důvodová zpráva by měla obsahovat srozumitelné odůvodnění jednotlivých ustanovení zákona, vysvětlení jejich principu a nezbytnosti 

a neměla by text právního předpisu přejímat, doporučujeme text důvodové zprávy v tomto smyslu upravit.

Akceptováno. Vysvětlení v důvodové zprávě bylo upřesněno.

181 MPO Důvodová 

zpráva 

Zvláštní 

část, k § 2 

odst. 3 

D z důvodu zpřehlednění textu a zvýšení jeho srozumitelnosti doporučujeme popis jednotlivých typů vozidel zapracovat přímo do textu odůvodnění a neuvádět 

je menším písmem.

Akceptováno 

částečně.

U informací k jednotlivým několika po sobě uváděným 

kategoriím vozidel byly poznámky pod čarou ponechány, zde se 

nám jeví jejich použití jako účelné. Výčet výjimek z množiny 

vozidel spadajících do těchto kategorií byl z důvodové zprávy 

vyjmut, odstraněny byly tudíž i dvě poznámky pod čarou, které se 

k ním vázaly. Obecné informace k těmto výjimkám byly 

zapracovány přímo do textu.

182 Národní 

úřad pro 

kybernetick

ou a 

informační 

bezpečnos

t

varianty D V zájmu centralizace a jednotnosti v rozhodování navrhujeme přijmout v otázce výkonu dozoru předkládanou variantu I. Tato varianta bude z důvodu výkonu 

dozoru jedním orgánem efektivnější, a to i z hlediska procesního zajištění; také lépe eliminuje rizika potenciálních budoucích rozporů v rozhodovací praxi. 

Předkládaný zákon má úzkou vazbu na zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého již Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže dozorovou činnost vykonává.

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.
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varianty D

V rámci řešení rozdělení kompetencí a spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) a Úřadu pro ochranu

hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) v oblasti vykazování a kontroly se kloníme spíše k řešení, kdy obě ministerstva by plnila pouze evidenční roli a roli

metodické podpory zadavatelům a objednatelům, přičemž kontrolní role včetně projednávání přestupku dle zákona o podpoře nízkoemisních

vozidel by byla svěřena do kompetence ÚOHS. Uvedené vychází ze zaběhnutých stávajících zvyklostí při rozdělení kompetencí v rámci zákona o

zadávání veřejných zakázek; dá se proto předpokládat, že jsou pro toto rozdělení kompetencí již vytvořeny institucionální předpoklady.

Akceptováno. Ohledně volby varianty ve vztahu k záležitosti, který subjekt bude 

provádět dozor, byla na základě vyjádření preferencí 

připomínkových míst zvolena varianta, ve které bude dozor 

provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též 

"ÚOHS"), a to na základě podkladů dodaných mu ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy. Jako hlavní 

argument pro zvolení varianty I předkladatel shledává, že přijetí 

varianty II, ve které se navrhuje vynětí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže z výkonu dozoru a jeho rozdělení mezi 

Ministerstvo pro místní rozvoj a  Ministerstvo dopravy, by nebylo 

v souladu se základním rámcem působnosti ÚOHS vymezeným 

v zákoně č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, a to, že Úřad vykonává dohled při 

zadávání veřejných zakázek . Pro přijetí varianty I, kdy dozor i 

řízení o přestupku zajišťuje a provádí ÚOHS, svědčí i skutečnost, 

že tento úřad již za současného stavu  disponuje odbornými 

kapacitami pro výkon dozorové činnosti jak v oblasti  zadávání 

veřejných zakázek, tak v oblasti dodržování postupů objednatelů 

při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Řada připomínkových míst se rovněž obává, že rozdělení 

dohledu mezi dva orgány (Ministerstvo pro místní rozvoj a 

Ministerstvo dopravy) by vedlo k rozdvojenému přístupu k 

provádění dozoru a dvojímu výkladu zákona v této oblasti.

184 Asociace 

pro veřejné 

zakázky

obecné D
Vzhledem ke skutečnosti, že se zákon o podpoře nízkoemisních vozidel vztahuje mj. na vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M3, a to i v jejich terénní

úpravě (tj. např. kategorie vozidel M1G, N1G, N2G a N3G), přičemž jsou tato terénní vozidla hojně využívaná např. v rámci zemědělského nebo lesnického

průmyslu, v odpadovém hospodářství, ale i jinde, a jejich nízkoemisní ekvivalenty jsou v současné době spíše předmětem budoucího vývoje a inovací, budou

zadavatelé využívající pro svou činnost převážně tato vozidla zřejmě nuceni pro naplnění zákonem daného podílu pořizovaných nízkoemisních vozidel

využívat možnosti uzavírání dohody o společném plnění povinností podle § 4 navrhovaného zákona. V tom případě bude přínosné, aby příslušná

ministerstva vedla průběžnou evidenci o plnění podílu u jednotlivých zadavatelů a objednatelů, přičemž data z těchto evidencí by pro účely

promptního a efektivního uzavírání těchto dohod měla být v aktuální podobě přístupná všem zadavatelům a objednatelům.

Akceptováno. Jednoduchá evidence vykázaných dohod bude vedena.

185 Asociace 

pro veřejné 

zakázky

D
V důvodové zprávě k návrhu zákona se uvádí, že zadavatelé budou plnit vykazovací povinnost prostřednictvím Oznámení o výsledku zadávacího řízení do

Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku Evropské unie. Nové formuláře podle nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019 budou pro tyto

účely obsahovat příslušná pole. Citované nařízení však nabývá účinnosti až 14. listopadu 2022. Do této doby budou zadavatelé vykazovat předmětné údaje

prostřednictvím Objednávky/Žádosti k tomuto formuláři, která bude k tomuto účelu přizpůsobena. Uvedené však přímo nevyplývá z normativního textu návrhu

zákona o podpoře nízkoemisních vozidel; zřejmě proto, že by mělo vyplývat přímo z nařízení EU, které však vstoupí v účinnost, jak je uvedeno výše až od r.

2022. Forma vykazování a sdělování údajů příslušným ministerstvům tak zůstává nejednoznačně definovaná; vytváří to tak zbytečný prostor pro vytváření

zvláštních formulářů a způsobů sdělování požadovaných údajů, které mohou zadavatele a objednatele zbytečně administratní veřejných zakázek, tak

v oblasti dodržování postupů objednatelů při uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Řada připomínkových míst se rovněž

obává, že rozdělení dohledu mezi d

Akceptováno. Normativní text byl doplněn ve smyslu důvodové zprávy.

186 Asociace 

pro veřejné 

zakázky

D Metodická podpora ministerstev by se neměla zaměřovat jen na to, jak zadavatelé mají podíl nízkoemisních vozidel ve veřejných zakázkách vykazovat,

nýbrž i naplňovat. Inherentní součástí podpory musí být zprostředkování a organizace výměny znalostí a osvědčených postupů při zadávání veřejných

zakázek na nákup, leasing, pronájem či koupě na splátky vozidel s cílem maximalizovat podíl nízkoemisních vozidel, a též s možností zohlednění nákladů

životního cyklu, environmentálních a sociálních aspektů při zadávání veřejné zakázky. Návrh zákona nepředpokládá, že by se fyzicky ověřovaly deklarované

podíly nízkoemisních vozidel, natož dodržení limitu skutečné produkce emisí. I když je toto ponecháno na obchodním vztahu mezi zadavatelem a

dodavatelem, resp. smluvních podmínkách a doložení technických dokumentů (např. certifikátů, osvědčení o provedení technických zkoušek aj.), měla by se

metodická podpora věnovat i tomuto. Stranou by neměla zůstat ani oblast informování o možnostech využití různých podpůrných dotačních ní veřejných

zakázek, tak v oblasti dodržování postupů obj

Akceptováno 

částečně, 

vysvětleno.

Vytvořená metodická podpora bude pochopitelně mířit 

především na podporu správné aplikace zákona o podpoře 

nízkoemisních vozidel. Ve vztahu k ostatním v připomínce 

zmiňovaným aspektům buď již existují nebo budou vznikat jiné 

metodiky, na které bude odkazováno. Vytvořená metodika se tak 

pokusí poskytnout i jakýsi zastřešující rámec pro zaváděnou 

právní úpravu.

187 Asociace 

pro veřejné 

zakázky

D

Vzhledem k přípravě novely zákona č. 194/2020 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, by zákonodárce měl zajistit, aby ustanovení obou zákonů

nebyla v rozporu.

Akceptováno. K rozporu by nemělo dojít. Ministerstvo dopravy je 

spolupředkladatelem návrhu zákona.
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