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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

3. dubna 2022, evidovanou pod č.j. xxx, prostřednictvím které jste vznesl následující 

dotazy týkající se plnění usnesení vlády č. 685/2021 o podpoře nízkoemisních vozidel 

prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících 

(dále i jako usnesení).: 

1. Existuje nějaká interní norma pro toto nařízení na vašem ministerstvu, případně 

je možné ji veřejně poskytnou? 

2. Jaká opatření ministerstvo zdravotnictví v rámci usnesení vlády č. 685/2021 o 

podpoře nízkoemisních vozidel učinilo? 

3. Kolik rámcových dohod a kupních smluv a na jaké zboží bylo ve smyslu usnesení 

uzavřeno? 

4. Jaká plnění již byla ve veřejných zakázek ve smyslu usnesení uskutečněna? 

5. Jakým způsobem na vašem resortu probíhá měření podílů nízkoemisních vozidel 

ve smyslu čl. 4 odst. 1 usnesení vlády č. 685/2021 a jaké jsou aktuální výsledky? 

 

K výše uvedenému uvádíme následující: 

 

Ad 1) 

Interní směrnice Ministerstva zdravotnictví o provozu a pořizování služebních vozidel 

blíže neupravuje zmíněné Usnesení vlády ČR č. 685/2021. 

  

Ad 2) 

Opatření jsou zatím pouze interního charakteru, a to taková, aby bylo Usnesení vlády 

ČR č. 685/2021 za úřad Ministerstva zdravotnictví naplněno. 

  

Ad 3) 

Zatím žádné. Od účinnosti pravidel Usnesení vlády ČR č. 685/2021 nebylo na 

Ministerstvo zdravotnictví zatím žádné vozidlo pořízeno. 

  

Ad 4) 

V minulosti se ve smyslu usnesení o podpoře nízkoemisních vozidel Ministerstvo 

zdravotnictví řídilo Usnesením vlády ČR č. 978 ze dne 15. prosince 2015 – „Národní 

program snižování emisí ČR“, které ukládalo orgánům státní správy, při nákupu nových 
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vozidel, dosáhnutí podílu 25 % vozidel na alternativní pohon ve vozovém parku, a to do 

konce roku 2020. To Ministerstvo zdravotnictví dosáhlo nákupem vozidel na alternativní 

pohon CNG (aktuální podíl vozidel s alternativním pohonem je 26,9 %). Ovšem 

i alternativní pohony jako CNG bohužel nedosahují nízkoemisní limit CO2 ve výši 

50g/km, které zmiňuje nové Usnesení vlády ČR č.685/2021. I proto bude muset 

ministerstvo v budoucích letech investovat do vozidel na elektrický či vodíkový pohon, 

aby dosáhlo pravidel Usnesení vlády ČR č. 685/2021. 

  

Ad 5) 

 Viz Usnesení vlády ČR č. 685/2021, čl. 4 odst. 3, a to pouze dle bodu a) odst. 1 čl. 4. 

Jinými typy vozidel ministerstvo nedisponuje. Počet vozidel, které splňují nízkoemisní 

limit 50g/km, děleno celkovým počtem vozidel pořízených od účinnosti Usnesení vlády 

ČR č. 685/2021. Aktuálně je úřad Ministerstva zdravotnictví na 0 %. 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
 


