
 

___________________________________________________________________________ 
 

Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4 
ČSOB, a.s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724 
Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz 

 

CNG – efektivní alternativa   
 
V souvislosti se současným zpřísňováním emisních limitů se do popředí zájmu dostávají 
alternativní technologie a paliva. Jedním z nich je stlačený zemní plyn, který se řadí mezi 
nejekologičtější paliva, jichž lze v současnosti komerčně plně využívat.  
 
Stlačený zemní plyn je nejšetrnějším řešením pro dopravu. Prokázaly to výsledky 
nezávislých studií, které představil Český plynárenský svaz (ČPS). CNG má pozitivní vliv na 
snižování emisí oxidů dusíku (NOX) oxidu uhličitého (CO2), polycyklických aromátů a dalších 
polutantů s negativním dopadem na lidské zdraví a životní prostředí, jež produkují 
automobily. Asi nejzajímavějším výsledkem analýzy zpracované českými univerzitami je 
možnost snížení emisí NOX o více než 90 % při provozu na CNG ve srovnání s naftovými 
automobily.  
 
Mezinárodní vědecký tým zase upozornil na fakt, že ve srovnání s benzinovými motory 
vzniká spalováním CNG o téměř čtvrtinu méně CO2. Obě studie prokázaly, že i ty 
nejmodernější motory spalující benzin a naftu se emisím CNG přiblíží vždy pouze v jedné 
z měřených kategorií. Navíc kvůli zpřísňujícím se normám budou muset mít nové 
přímovstřikové motory na benzin nainstalovány filtry jako ty na naftu, u vozů na CNG 
nicméně prozatím potřeba nejsou.  
 
Výhodnost CNG oproti tradičním pohonným hmotám podporuje mimo jiné spotřební daň. Ta 
od začátku roku 2015 do konce roku 2017 činila u CNG 0,72 Kč/m3. Od roku 2018 je 
spotřební daň na m3 CNG jako automobilového paliva 1,44 koruny. U benzinu činí spotřební 
daň 12,84 Kč/litr, u nafty 10,95 Kč/litr.  

Dlouhodobá podpora a poloviční náklady  
 
Vláda České republiky schválila loni v dubnu podporu rozvoje zemního plynu v dopravě až 
do roku 2025. Jde o hlavní cíl memoranda předloženého ministerstvem průmyslu a obchodu, 
které inicioval ČPS spolu s největšími českými plynárenskými společnostmi. Stěžejním 
závazkem ČR je zachování daňového zvýhodnění CNG. Nejdůležitějším bodem memoranda 
je závazek Vlády ČR nezvyšovat sazbu daně zemního plynu v období 2020 až 2025, 
připomněl důležitou skutečnost Martin Slabý, předseda Rady ČPS. Využívat CNG pro pohon 
automobilu má spoustu výhod. Vozy na CNG jsou mimo jiné tišší, ekologičtější a mají 
efektivnější provoz. Ten vychází zhruba na korunu za ujetý kilometr, což odpovídá přibližně 
polovičním nákladům ve srovnání s provozem běžného vozu. A stále se rozrůstá i síť plnicích 
stanic. Není proto divu, že obliba tohoto pohonu mezi motoristy průběžně stoupá.  
 
V současné době jezdí na tuzemských silnicích kolem 23 000 CNG vozidel a lze 
předpokládat, že jejich počet nadále plynule poroste. V této souvislosti průběžně vzrůstá 
i spotřeba CNG v Česku, v roce 2018 se v meziročním srovnání zvedla o více než 12 % na 
75,8 milionu m3. Nové zájemce o úsporný CNG pohon jistě potěší také rychlý rozvoj sítě 
plnicích stanic. V Česku je dnes motoristům k dispozici už téměř 200 veřejných plniček 
a jejich počet dále poroste.  
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Plnicí zařízení mohou být i domácí, těch ČPS eviduje zhruba dvě stovky. Oproti klasickým 
plnicím stanicím, kde je doba plnění CNG vozidla srovnatelná s čerpáním kapalných 
pohonných hmot (3–5 minut), probíhá v tomto případě plnění zpravidla několik hodin v době, 
kdy vozidlo není v provozu – v nočních hodinách nebo v přestávkách jízdy.  
 
„Tento způsob plnění CNG je vhodný především pro osobní a lehké nákladní automobily, 
které parkují na stálém místě a nejezdí nepřetržitě. Často je využíván i pro některá speciální 
vozidla – pro vysokozdvižné vozíky ve skladech nebo pro rolby ledu na zimních stadionech," 
vysvětlila výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská.  
 
Vize dalšího rozvoje tuzemské sítě plnicích stanic představil předseda Rady ČPS Martin 
Slabý: „Rádi bychom, aby do roku 2030 bylo v Česku více než 300 CNG stanic a palivo CNG 
a LNG (zkapalněný zemní plyn) mělo nejméně desetiprocentní podíl na spotřebě pohonných 
hmot. Rostoucí zájem registrujeme hlavně v městské hromadné dopravě. Autobusy na 
stlačený zemní plyn jezdí už ve více než 60 českých městech. Je pozitivní, že firmy, 
živnostníci, ale i dopravní společnosti obměňují i celé své vozové parky za vozy na CNG." 

 
Zdroj: Anopress IT, AUTO TOP!, 24.05.2019  
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