Odběratelů plynu ubývá už sedm let
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Stát dotuje přechod domácností na vytápění plynem, ale zvrátit pokles zájmu o plyn nedokázal.
Plynaři tvrdí, že jim však dotace přitáhly nové zákazníky.
Zájem domácností o využití zemního plynu už sedm let v řadě upadá. Navzdory velké snaze
plynárenských společností podpořené dotacemi na nákup plynových kotlů z evropských peněz klesl
loni počet odběratelů mezi domácnostmi o další čtyři tisícovky.
Od roku 2009, kdy počet domácností využívajících plyn vrcholil, spadl počet odběrných míst o 32 tisíc.
Kvůli chladnější zimě ale loni vzrostla spotřeba domácností o devět procent na 2,4 miliardy metrů
krychlových.
Trend odpojování od plynárenské soustavy jde proti úsilí plynárenských firem o vyšší využití plynu a
oživení neaktivních plynových přípojek.
Těch je více než 300 tisíc a jejich existenci platí ostatní spotřebitelé v regulovaných cenách.
Nejvíce těchto přípojek eviduje největší distributor GasNet, jenž patří do skupiny Innogy.
Statistiky GasNetu ukazují, že trend odpojování od plynu se loni obrátil. „Za loňský rok evidujeme v
naší distribuční síti 941 nově oživených přípojek,“ uvádí mluvčí Innogy Martin Chalupský. Na
zákaznický servis Innogy se měsíčně obracejí dvě stovky nových zájemců o využití nabídky na výměnu
kotle na tuhá paliva za plynový. „S touto situací jsme spokojení,“ dodává Chalupský.
Oživení mrtvých přípojek a větší využívání plynu měly podpořit dotace, které zaplatí i investice
související s přechodem na plyn v rámci kotlíkových dotací. Peníze na změnu vytápění lze dostat i z
programu Nová zelená úsporám. V rámci kotlíkových dotací si loni nový plynový kotel koupilo přes
čtyři tisíce domácností, sedmnáct procent ze všech žádostí. „V programu Nová zelená úsporám bylo
dosud přijato 603 žádostí o dotaci na výměnu neekologického kotle za plynový kondenzační kotel s
celkovým požadavkem dotace 11,7 milionu korun,“ říká Lucie Früblingová, mluvčí Státního fondu
životního prostředí.
Letos by mohl zájem o plynové kotle vzrůst, slibují si od změn dotačních podmínek plynaři. Nebude
už možné žádat o dotace na čistě uhelný kotel. Kraje budou moci podpořit jen nákup kotle, v nichž
půjde spalovat uhlí a biomasu.
Domácností využívajících plyn bylo nejvíce v roce 2009. Od té doby spadl počet odběrných míst o 32
tisíc.
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