
Infrastruktura CNG stanic

innogy Energo



V roce 2019 prodáno přes 90,4 mil. m³ 
CNG

Aktuálně jezdí v ČR více 

než 26 000 CNG 
vozidel

Cca 1 500 CNG 
autobusů v provozu

Okolo 210 CNG stanic v ČR

Většina CNG stanic 
jako součást klasické 
čerpací stanice

CNG v České republice

Více než 30 typů 
osobních a užitkových 
vozidel sériové výroby Odhad je cca 250

veřejných CNG stanic v 
budoucnu. 
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Aktuální ceny CNG

Cena CNG je 
dlouhodobě stabilní.
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Daňové výhody CNG 

Zvýhodněná „spotřební“ daň

CNG osvobozeno od 
silniční daněSpotř. daň benzin 12,84 Kč/litr

Spotř. daň nafta 10,59 Kč/litr
Spotř. daň LPG 2,15 Kč/litr



innogy Energo je zkušeným hráčem na trhu se CNG

Praktický platební systém a atraktivní ceny

Inovace & novinky a poradenství

VIP zákaznický servis

Výstavba a provozování CNG stanic 

Nabízíme



innogy nabízí praktický platební systém a pro VIP 
zákazníky i perfektní zákaznický servis

6

VIP zákaznický servis

Blokace a odblokování 
tankovacích karet do 24 h

Zapomenuté PINy

Při ztrátě karty vystavení 
nové do max. 3 pracovních 
dnů

Manuální měsíční reporting 
„hříšníků“ (tankování mimo 
slevový systém)

Praktický platební systém a atraktivní ceny

Jednotný systém plateb pro všechny klienty

CNG karta:
• pro všechny CNG stanice v ČR zapojené do sítě
• samoobslužné tankování – nonstop 24 hod
• možnost nastavení individuální slevy/ceny u stanic innogy
• 1 vyúčtování, 1 x měsíčně za veškerý odebraný CNG na 

všech stanicích 
• reporting čerpání u všech karet na všech stanicích v ČR



Využijte naše dlouhodobé zkušenosti se silným 
zázemím v innogy!

Výstavba a provozování CNG 
stanic

Nyní v provozu - 63 stanic vlastních

3 typy výstavby a financování CNG 
stanic

Záruka kvality CNG: kontroly ČOI

Totemové a „netotemové“ ceny

Mobilní CNG stanice - pronájem
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Výstavba stanic – modely výstavby a financování

Prodej CNG Prodej CNG s následným odkupem 
CNG stanice

Dodávka CNG stanice 
zákazníkovi „napřímo“

• innogy zajistí výstavbu CNG 
stanice dle dohodnutých 
parametrů

• Vlastníkem a provozovatelem CNG 
stanice je innogy

• Investice innogy Energo

• innogy zajistí výstavbu CNG stanice 
dle dohodnutých parametrů

• „Splátka“ je rozložena mezi platbu za 
CNG a splátku CNG stanice

• Po sjednané době CNG stanice 
přechází do vlastnictví zákazníka

• innogy zajistí výstavbu CNG 
stanice dle dohodnutých 
parametrů

• Zákazník je vlastníkem stanice
• innogy zajistí údržbu a servis 

stanice

Možná spolupráce nad rámec CNG

• Možnost rozšíření nabídky o oblast elektro – instalace 
nabíjecích stanic z portfolia innogy
(od wallboxu po rychlonabíjecí stanici)



Všechny aktuální informace o CNG máte po ruce!

Inovace & novinky

Navigace CNG stanic pro iOS
i Android, jediná navigace s 
online cenami na všech CNG 
stanicích

Interaktivní mapa

Novinky na trhu

Aktuální informace o všech 
stanicích v ČR 

Weby cng.cz a innogycng.cz

Poradenství

Konzultace v oblasti 
legislativy

Kalkulace ekonomické 
výhodnosti

Konzultace pro rozhodnutí o 
plnicí stanici

Zprostředkování CNG 
vozidel na testování



innogy Energo testuje BioCNG
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• bioCNG stláčíme z biomethanu od ECR Rapotín

• obecně biomethan vzniká úpravou bioplynu 
vyprodukovaného zpracováním odpadů

• biomethan od ECR Rapotín vzniká z biologicky rozložitelného 
odpadu při recyklaci bioodpadů

• jedná se tedy o velmi moderní a unikátní způsob výroby 
pohonné hmoty

• naším cílem je nabídnout emisně čistou variantu CNG a 
přispět tím k splnění emisních norem daných EU

• aktuálně probíhá vyhodnocení testování nového paliva

Novinka – test BioCNG



www.cng.cz

www.innogycng.cz

www.innogyemobilita.cz

Kontakt:

Jan Kolečko
Manager obchodu a vztahu se zákazníky
T 703 197 054
jan.kolecko@innogy.cz



DÍKY ZA POZORNOST


