
 

V Praze dne 11. října 2012 
                 Č. j.: 989/12 

 

          
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu 

nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny podle § 14 
odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

 
 

 
 

I. Úvod: 
 
Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zapracovat ustanovení § 14 

odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Posuzovaný návrh nařízení vlády má za cíl stanovit následující úpravu pravidel 

pro nízkoemisní zóny, tj. konkrétně upravit třídění vozidel do emisních kategorií, 

které toto nařízení vlády definuje, dále uvést technickou specifikaci podoby 

emisních plaket včetně ochranných prvků a grafickou podobu emisních plaket a 

stanovit rámec pro distribuci těchto plaket. 

 

 

II. Připomínky a návrhy změn: 

 

Hodnocení dopadů regulace ve vztahu k předkládanému regulativnímu návrhu je 

stručné a nevychází z platných obecných zásad. 

Předkladatelé argumentují, že hodnocení dopadů příslušné regulativní intervence 

bylo provedeno již v souvislosti s předkládáním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší.  

Zavedení nízkoemisních zón je v pravomocí obcí a bude záležet na konkrétním 

rozhodnutí obcí o zavedení nízkoemisních zón, jaké náklady a přínosy budou ze 

zavedení vyplývat. 

 

Lze však uplatnit připomínku, že hodnotitelé mohli příslušnou pasáž o dopadech 

zavedení nízkoemisních zón rekapitulovat spolu s předložením návrhu vyhlášky.  

Vedle dodatečných nákladů veřejné správy lze na základě zkušeností z jiných zemí 

identifikovat především potenciálně dosti velké náklady občanů a firem (vedle 

nákladů spojených se zákazem vjezdu určitých typů vozidel to mohou být třeba dosti 

významné náklady na informace obyvatel i firem). 

Alespoň kvalifikovaný odhad nákladů pro jednotlivé typy a kategorie dopravců by měl 

být k dispozici při závěrečném projednávání vládou.  
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III. Závěr:  

 

Předložené hodnocení dopadů regulace lze doporučit schválit v návaznosti na 

argumentaci, že již bylo zpracováno při projednávání zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší. 

Doporučujeme však upozornit předkladatele (nejen z resortu MŽP), že by měl 

předkládat kompletní analýzu ke každému návrhu legislativní regulace. 
 
 

 
Vypracovali: 
prof. Jiřina Jílková 
prof. Petr Moos 

 
 
       prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
             předseda komise 
 

 

 


