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V Desné dne 10.04.2017 
 
 
 

Nesouhlasíme s Memorandem o podpoře zemního plynu v dopravě 

tisková informace Kanceláře SČS – Unie nezávislých petrolejářů 

 

Vláda ČR má na svém programu dne 11.04.2018 pod bodem 1096/17 „Memorandum o dlouhodobé 

spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025“.  

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo toto memorandum projednáno a schváleno, protože jej 

považujeme za zcela nekoncepční krok, zavazující mimo jiné budoucí vládu k vynakládání 

zbytečných finančních prostředků. 

 

K tomu několik argumentů 

1) Ačkoli nezpochybňujeme, že při využití zemního plynu dochází k uvolňování menšího množství 

emisí, než je průměr stávajícího vozového parku, velmi podobného snížení (v některých 

parametrech vyššího, v některých nižšího – dle typu paliva) lze dosáhnout i využitím jiných 

alternativních paliv, a to za mnohem nižší finanční zátěže pro veřejné rozpočty. Podpora zemního 

plynu je pouze jednou (a navíc jednou z nejdražších) variant, jak lze emise v dopravě snižovat. 

 

2) V říjnu loňského roku proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání Pracovní skupiny 

Alternativní paliva, které většinově označilo podobná „memoranda“ za zcela nekoncepční a vyzvalo 

ministerstvo ke zpracování vize a koncepce snižování emisí v dopravě v České republice. Bez 

existence takového dokumentu jsou jakékoli dílčí kroky pouze nerozumnými ústupky konkrétním 

lobbyistickým skupinám a státu generují zcela zbytečné náklady. 

 

3) Ačkoli je zemní plyn v České republice představován jako „palivo budoucnosti“, sama Evropská 

komise s ním v aktuálním návrhu směrnice o čistých vozidlech, nepočítá. Ačkoli se tedy má stát 

v Memorandu například zavázat k podpoře nákupu vozidel na CNG pro vozy hromadné a linkové 

dopravy, ve veřejné správě nebude pro tento typ pohonu místo. 
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