VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. května 2005 č. 563
k Programu podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn

Vláda
I. s c h v a l u j e
1. Program podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn, obsažený
v části III materiálu č.j. 663/05,
2. indikativní cíl dosáhnout do roku 2020 podílu spotřeby zemního plynu
na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě minimálně 10 % v souladu s COM
(2001) 370 (Bílá kniha evropské dopravní politiky);
II. u k l á d á
1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády
a ministrem dopravy a ministrem životního prostředí do 31. srpna 2005 jednat
s Transgas, a.s. a regionálními distribučními plynárenskými společnostmi o uzavření
dobrovolné dohody, která stanoví účast plynárenství na výstavbě sítě plnicích stanic
na zemní plyn, závazek provedení praktických zkoušek simulujících rizika plynového
pohonu a finanční účast plynárenství na marketingové podpoře programu,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí stabilizovat výši spotřební
daně pro stlačený zemní plyn a zkapalněný zemní plyn pro dopravu nejvýše
na úrovni minimální spotřební daně stanovené směrnicemi EU, a to na období do roku
2020 s tím, že v případě naplnění zákonných podmínek bude uplatněna cenová
regulace u cen stlačeného zemního plynu a zkapalněného zemního plynu používaného
v dopravě,
3. ministru průmyslu a obchodu do 31. ledna 2006 zavést standardní režim
sledování a monitorování jakosti stlačeného zemního plynu v rámci vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky
na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob
sledování a monitorování jejich jakosti,
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4. místopředsedovi vlády a ministru dopravy podle možností rozpočtu
kapitoly Ministerstva dopravy zachovat systémovou podporu rozvoje obnovy vozidel
městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy s pohonem na
zemní plyn – příspěvek na pořízení autobusů na stlačený zemní plyn i po roce 2007,
5. místopředsedovi vlády a ministru dopravy ve spolupráci s ministry
průmyslu a obchodu, zemědělství a životního prostředí do 30. června 2006 zpracovat
technicko-ekonomickou analýzu využití všech základních vhodných alternativních
paliv v dopravě (včetně zkapalněného zemního plynu) v podmínkách České republiky,
6. ministru životního prostředí zajistit
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;

zveřejnění

tohoto

usnesení

III. d o p o r u č u j e hejtmanům a primátorům měst s městskou hromadnou
dopravou zavést krajské a městské příspěvky na pořízení autobusů na plynový pohon
pro městskou hromadnou dopravu a veřejnou linkovou dopravu.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a ministr dopravy,
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
zemědělství

Na vědomí:
hejtmani

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

