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Vývoj počtu čerpacích stanic 



Přeskupení trhu čerpacích stanic 



Čerpací stanice v ČR a zahraničí 



Dodávky základních ropných produktů v ČR 



Vývoj spotřeby PHM v ČR a okolních zemích 

* předběžné údaje 



Prognóza spotřeby – Německo (06/2011) 



Vývoj cen PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku 



Cena PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku 



Zdanění PHM 



Ceny BA 95 
dne 
8.9.2014 



Ceny MN 
dne 
8.9.2014 



Výše 
zdanění 
PHM ke dni 
8.9.2014 



Složení vozového parku v ČR k 31. 12. 2013 



Struktura vozového parku OA 

100 % = ks 4 755 399

bez katalyzátoru
14,94%

EURO 1
9,27%

EURO 2
23,02%

EURO 3
23,59%

EURO 4
19,27%

EURO 5 a 6
9,91%

Složení vozového parku osobních automobilů 
(ČR, k 30.06.2013)

100 % = mil. km52 627,70

bez katalyzátoru
2,43%

EURO 1
4,19%

EURO 2
15,08%

EURO 3
24,51%EURO 4

35,52%

EURO 5 a 6
18,27%

Podíly vozidel na celkovém ročním proběhu km 
(osobní automobily, ČR, rok 2013)



Produkce emisí 

100 % = kg22 000 000

bez katalyzátoru
29,41%

EURO 1
9,73%

EURO 2
18,05%

EURO 3
20,55%

EURO 4
15,27%

EURO 5 a 6
7,00%

Podíly vozidel na celkových emisích HC + NOx
(osobní automobily, ČR, rok 2013)



Alternativní paliva 

• Směrnice EP a ER o zavádění infrastuktury pro 
alternativní paliva ze dne 22. 10. 2015 

• Orientační cíle do konce roku 2025-2030 

– CNG: průměrná vzdálenost mezi plnícími stanicemi 
150 km  

– LNG: průměrná vzdálenost mezi plnícími stanicemi 
400 km  

– Elekřina: 1 veřejná dobíjecí stanice na 10 vozidel 

– popř. vodík 



CNG - rozvíjející se alternativní palivo 



Novela zákona o pohonných hmotách 

 

• počet distributorů klesl z ca. 1 900 na necelých 160 
– ustaly karuselové podvody 

– nedošlo k růstu cen v důsledku nabytí účinnosti zákona 

– nenastaly významné problémy v distribuci pohonných hmot 

• nálezem Ústavního soudu zrušena ustanovení o kauci ke 
dni 30. 6. 2015 
– kauce nejsou diferencované 

– „rdousící“ efekt  

• Ministerstvo financí připravuje novelu, která by měla 
vyhovět nálezu Ústavního soudu 



Novely zákona o spotřebních daních 

• znovuzavedení zelené nafty 

• jištění spotřební daně  
– změna principů vydávání a odnímání povolení 

(spolehlivost, daňová bezdlužnost, ekonomická 
stabilita) 

– zvýšení limitu pro zajištění daně na 1,5 mld. Kč 

– zavedení registru osob, nakládajících se zvláštními 
minerálními oleji 

• další novela předpokládána s účinností k 1. 7. 
2015 – zdanění biopaliv 



Novely zákona o ochraně ovzduší 

• připravena „malá“ novela – cílem je zamezit 
„recirkulaci“ B100 a zavést kvartální vykazování 
plnění biopovinnosti alespoň na 70% 

• Ministerstvo životního prostředí připravuje 
„velkou“ novelu, týkající se mimo jiné i §§ 19 a 

20 stávajícího zákona 




