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Doplnění o nová opatření
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Memorandum o dlouhodobé spolupráci 
v oblasti vozidel na zemní plyn pro období 
do roku 2025 
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Vývoj sazby spotřební daně u CNG (Kč/m3)
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Karty opatření u CNG/LNG

S6 Sjednocení procesu schvalování výstavby infrastruktury 
dobíjecích a plnicích stanic CNG/LNG 
S9 Podpora pořízení vozidel na alternativní paliva do flotil 
dopravních podniků a do flotil dopravců zajišťujících veřejnou 
dopravu 
S10 Podpora nákupu vozidla na alternativní paliva pro 
podnikatele (pro účely podnikání)
S14 Podpora budování veřejné infrastruktury pro vozidla na 
alternativní paliva (LNG, elektro a vodík)
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Karty opatření u CNG/LNG

P1 Zjednodušení podmínek připojení výroben biometanu do 
plynárenské sítě

P3 Nulová sazba složky mýtného za znečištění pro nízkoemisní 
vozidla (včetně vozidel na zemní plyn) 

P4 Konverze BPS na výrobny biometanu pro dopravu

P5 Podpora výstavby zkapalňovacích stanic na LNG

P6 Analýza potenciálu výroby pokročilého biometanu
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Podpora plynné mobility po roce 2020

OP TAK podpora nákupu LNG kamionů

IROP podpora nákupu CNG autobusů

OPD podpora výstavby veřejné plnící infrastruktury 

Modernizační fond, RRF ??? 

OP TAK                                     IROP 
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Predikce vozidel a infrastruktury pro rok 2030
CNG

Osobní automobily 26 - 53 tis. ks
Autobusy 1 740 - 2 650 ks
Plničky 350 – 400 ks

LNG
Kamiony 3 500 – 6 900 ks
Plničky 30 ks 
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Děkuji za pozornost


