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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá analýzou možností využití biopaliv v České republice. 

Obnovitelné zdroje energie jsou témata současnosti a hlavně budoucnosti, a je proto nutné jim 

začít věnovat stále větší pozornost. V České republice bylo doposud věnováno biopalivům 

málo pozornosti, ale vzhledem ke stále se zmenšujícím zásobám ropy a zvyšující se míře 

znečištění ovzduší, je nutné začít implementovat tuto problematiku i do povědomí občanů 

České republiky.   

Hlavním podnětem pro napsání diplomové práce na téma biopaliva a jejich možnosti 

využití v České republice byla absence nezávisle vypracovaného materiálu, který pojednává 

komplexně o biopalivech. Z důvodu velkého množství druhů biopaliv, je v práci věnována 

detailní pozornost pouze jednomu z nich a to bioetanolu. Bioetanol se běžně používá jako 

palivo ve světě a ve státech Evropské Unie se povinně přimíchává podle směrnice 2003/30 

v max. 5% do benzinu.   

Cílem práce je navrhnout změny v legislativě, v prostředí České republiky, a doporučit 

cestu, kterou by se naše země měla v budoucnu ubírat. Cílem empirické části je analýza 

budoucích trendů v oblasti biopaliv a jejich využití. Vychází se situace, že se Česká republika 

chce nadále podílet na udržitelnosti životního prostředí a neodstoupí v budoucnosti od 

světových dohod a nevystoupí z Evropské Unie. 

V návaznosti na cíle byla stanovena hypotéza, že legislativní prostředí v České republice 

podporuje nedostatečně vnitřní trh s biopalivy a české producenty biopaliv. Dílčí hypotéza se 

zabývá nízkou informovaností obyvatelstva o problematice a absencí literatury o biopalivech 

v českém jazyce.  

     Ke splnění vytyčených cílů byly stanoveny úkoly, tj. studium dostupné literatury a 

odborných zdrojů, analýza, syntéza a komparace použitých zdrojů, vytvoření návrhů na 

změny, formulace závěrů a doporučení pro teorii a praxi, tvorba finálního textu diplomové 

práce. S ohledem na stanovené cíle je v teoretické části práce použita metoda zobecnění, 

deskripce a syntézy. V praktické části je provedena metoda analýzy a následné komparace 

zjištěných informací o budoucím vývoji biopaliv ve světě, Evropské Unii a zejména České 

republice. Následně jsou provedeny konkrétní návrhy na změny v ČR.  
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Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje problematice biopaliv obecně. 

Zde jsou charakterizovány druhy biopaliv podle složení, typu skupenství a rozdělení na 

biopaliva první, druhé a třetí generace. Následuje stručný popis historie biopaliv ve světě, 

Evropské Unii a České republice. Druhá kapitola se věnuje legislativě. Zde jsou vyjmenovány 

nejdůležitější závazné dokumenty, směrnice, zákony, vyhlášky a normy. Na legislativu České 

republiky je kladen největší důraz. Čtvrtá kapitola se zabývá analýzou možností využití 

biopaliv v České republice. V této části je pozornost zaměřena na analýzu budoucích 

vývojových trendů v oblasti biopaliv. V této kapitole je provedena nejdříve širší analýza 

vývojových trendů ve světě, jelikož globální vývoj ovlivňuje Evropskou Unii a ta výrazně 

působí na Českou republiku. Poslední kapitola obsahuje zhodnocení, návrhy a doporučení.    

Tato diplomová práce je určena pro širokou veřejnost jako informační materiál popisující 

biopaliva z hlediska jejich původu, historie, legislativy a budoucích trendů. Má posloužit 

k zorientování v problematice biopaliv z legislativního pohledu České republiky v návaznosti 

na Evropskou Unii a světové smlouvy a dohody. O biopalivech již bylo napsáno mnoho 

vzájemně si protiřečících informací, tato práce poskytuje objektivní, na faktech založený 

pohled na biopaliva, jejich minulost, současnost a především budoucnost pro občany České 

republiky. 

K vypracování diplomové práce je použita odborná literatura zaměřená na biopaliva, 

směrnice Evropské Unie, zákony, vyhlášky a webové stránky vztahující se k dané 

problematice. Cenným zdrojem jsou také interní materiály a informace poskytnuté odborníky 

pracujícími v oboru výroby a prodeje biopaliv. 
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2. Problematika biopaliv v ČR 

Kapitola problematika biopaliv v ČR se zabývá obecnou charakteristikou biopaliv. 

Nejprve je vysvětlen pojem biopalivo, následuje rozdělení biopaliv a stručná charakteristika 

jednotlivých druhů. Pro lepší pochopení je dále zařazena historie biopaliv ve světě, České 

republice a to od minulosti až po současnost.  

2.1.  Vysvětlení pojmu biopalivo 

Úvodem je práce zaměřena na obecný význam pojmu biopalivo, a to jak z pohledu 

jazykového, tak i obsahového. Základ slova pochází z pojmu biomasa. Biomasa je souhrn 

látek organického původu, které tvoří těla všech živých organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a 

hub, tak i živočichů. Je to biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 

biologického původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a 

souvisejících průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakožto i část 

průmyslových a komunálních odpadů.  

Za biopaliva se pak v širším slova smyslu často označuje rostlinná biomasa využitelná pro 

energetické účely, tj. paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Energie biomasy 

má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj 

energie. Biopaliva tedy představují způsob využití biomasy. Využití této obnovitelné energie 

by mělo být co nejefektivnější, to znamená, že proces vedoucí od biomasy k použitelnému 

biopalivu by měl být co nejkratší a co nejméně energeticky náročný. Z tohoto pohledu je 

jasné, že nejefektivnější je přímá výroba energie co nejblíže k místu vzniku biomasy, nejméně 

efektivní pak procesy vyžadující velké několikastupňové zpracování.
1
  

 

 

 

                                                 

1
 ČAPPO: Biopaliva - krátký souhrn problematiky 2012 [online]. ČAPPO [12-05-2012]. Dostupné z: 

http://www.cappo.cz/res/data/000071.pdf 
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2.2. Rozdělení biopaliv 

Neexistuje přesná definice rozdělení biopaliv, ale na základě prostudovaných materiálů je 

nejobvyklejší způsob rozdělení podle skupenství nebo podle zpracovávané suroviny. 

Následující podkapitoly vychází knih Pimentel 2012, Cragg 2009 a Matějovský 2005 a z 

internetových zdrojů www.biom.cz, www.cappo.cz, www.biopalivafrci.cz. 

2.2.1. Podle skupenství  

Podle skupenství se biopaliva dělí na tuhá, kapalná a plynná.  

Tuhá 

 dřevo 

 seno 

 sláma 

Kapalná 

 alkoholová (bioethanol, biomethanol, biobutanol, bioMTBE, bioETBE, bioDME)  

 biooleje 

 bionafta (transesterifikované oleje a tuky – FAME, FAEE) 

 zkapalněná plynná biopaliva (F-T syntéza) 

Plynná 

 bioplyn (CH4+CO2) – obvykle vzniká přirozeným rozkladem 

 dřevoplyn (CO+H2) – získává se zplyňováním biomasy 

 vodík – vzniká štěpením jakéhokoliv uhlovodíkového biopaliva. 

Směrnice 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009 definuje paliva vyrobená z biomasy na: 

 Biokapalina = kapalné palivo používané pro energetické účely jiné než doprava, včetně 

výroby elektřiny, vytápění a chlazení, vyráběné z biomasy. 

 Biopalivo = kapalné nebo plynné palivo používané pro dopravu vyráběné z biomasy, 

může být využito v dopravě jako částečná či úplná náhrada fosilních paliv na bázi ropy. 

http://www.biom.cz/
http://www.cappo.cz/
http://www.biopalivafrci.cz/
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Nyní bylo vysvětleno, co je to biomasa a obecně biopaliva, jak se rozdělují a byla uvedena 

konkrétní definice biopaliva. Následuje dělení podle surovin na biopaliva první, druhé a třetí 

generace.  

2.2.2. Podle surovin 

Jak již bylo zmíněno v závěru kapitoly 2.2.1., člení se na biopaliva první, druhé a třetí 

generace. Postupně budou vysvětleny všechny generace. Po zjištění důsledků pěstování 

biopaliv první generace odborníci nadějně vzhlíží k druhé generaci. Také jejich výroba však 

není bez problémů. V České republice se měla biopaliva druhé generace začít používat v roce 

2013, ale nakonec k distribuci nedošlo. Biopaliva třetí generace nejsou rovněž zatím prakticky 

využitelná, třebaže podle některých vědců právě jim patří budoucnost. 

Biopaliva první generace 

První generace biopaliv se vyrábí fermentací cukrů a škrobu, což je složitý cukr, na 

bioetanol, nebo se získávají oleje a tuky, které se používají buď přímo, nebo se častěji 

reesterifikují na bionaftu – FAME.  

Druhy biopaliv první generace:
2
    

Bioetanol  

Jedná se o bezvodý kvasný líh, který je možno míchat do motorového benzínu v různých 

koncentracích. Už dnes se přidává do veškerého benzínu do 5% celkového objemu. Dále je u 

nás k dostání vysokoprocentní směs E85, tvořená 75-85% bioetanolu a 15% benzínu, 

množství vychází ze zákona o spotřebních daních č. 353/2003 Sb. Aby nebyl problém s 

palivem E85 v zimním období, dodávají do něj výrobci na zimu nižší procento bioetanolu. Jak 

již bylo řečeno v úvodu, diplomová práce je konkrétně zaměřena na bioetanol a jeho 

produkci. Ostatní druhy biopaliv jsou jen zmíněné pro komplexní pochopení tematiky nebo 

pro ně platí stejné zákony jako pro bioetanol.  

                                                 

2
 BIOPALIVA FRČÍ: Druhy biopaliv 2012 [online]. BIOPALIVA FRČÍ [2012-12-13]. Dostupné z: 

http://biopalivafrci.cz/co-jsou-to-biopaliva/druhy/ 
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Bionafta  

Jako náhrada motorové nafty se používají metylestery mastných kyselin (FAME). 

V České republice je nejvíce rozšířený metylester řepkového oleje (MEŘO), který se 

z hlediska svých vlastností nejvíce blíží vlastnostem motorové nafty. Hlavní surovinou pro 

výrobu je řepkový olej, ale mohou se použít i živočišné tuky, případně směs rostlinných a 

živočišných tuků. V současné době se přimíchává do veškeré běžné motorové nafty do 7% 

objemu.  Čistá bionafta je na českém trhu k dostání pod názvem B100. Před jejím čerpáním 

jsou nutné jisté úpravy motoru. 

Směsná motorová nafta 

Je speciální český produkt tvořený minimálně 30% bionafty, zbytek tvoří fosilní motorová 

nafta. Prodává se pod různými názvy: SMN 30, Ekodiesel, Biodiesel, Setadiesel. Mohou ji 

tankovat všechny moderní diesely bez nutnosti úprav motoru. 

Rostlinný olej 

Jako palivo se dá použít i olej, a to i použitý fritovací, který se vyčistí od zbytků potravin. 

Při špatném spalování však mohou vznikat karcinogenní látky, proto se o jeho používání 

v masovém měřítku neuvažuje. 

Upravený bioplyn 

Vyrábí se fermentací z rostlinného i živočišného odpadu nebo z kalů pocházejících 

z čistíren odpadních vod. Obsahuje především metan a oxid uhličitý. Po dostatečném 

vyčištění je možné ho používat jako palivo srovnatelné kvality se zemním plynem CNG 

(stlačený zemní plyn), který je rovněž u nás k dostání. 

Další druhy 

 Biometanol – Směs oxidu uhelnatého a vodíku, který lze získat např. získat zplyněním 

biomasy. Syntézní plyn má vysoké oktanové číslo a je možné ho použít do zážehového 

motoru, do palivového článku a jako aditivum do benzinu (až 10 – 20 %), aniž by byly 

nutné změny motoru nebo infrastruktury. 
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 Biovodík - Je vodík vyrobený z biomasy a/nebo z biodegradabilního podílu odpadů, který 

je používán jako biopalivo.                         

 Biobutanol – Patří mezi druhou generaci alkoholových paliv s vyšší hustotou a nižší 

volatilitou oproti etanolu. Je to biopalivo se skvělým potenciálem, jelikož má malý vliv na 

zásobování potravinami a je schopné konkurovat ropě při ceně 80$ za barel
3
.  

 Bio-ETBE a Bio-MTBE – MTBE je vytvořený reakcí mezi isobutylem a methanolem a 

ETBE je isobutylen s etanolem. Používá se především ke zvýšení oktanové úrovně v 

benzínu. Díky vyšší hladině kyslíku, se benzín lépe spaluje, čímž se sníží emise z výfuku. 

V poslední době bio-ETBE nahrazuje bio-MTBE, protože etanol je výrobek 

z obnovitelných zdrojů a jeho použití je v souladu se směrnicemi EU o obnovitelné 

energii.
4
  

Biopaliva druhé generace  

Pod pojmem biopaliva druhé generace se rozumí buď etanol vyráběný z lignocelulózy 

nebo dřevitých surovin (sláma, řezivo, štěpiny, hnůj,..), nebo různé technologie BTL (biomas 

to liquid). Diskutuje se o tom, že biopaliva vyráběná na této bázi jsou mnohem vhodnější, než 

stávající biopaliva první generace zejména díky nižším nákladům, lepší bilanci skleníkových 

plynů, obsažené energii a lepší kvalitě. Navíc je při jejich výrobě možné jako surovinu 

využívat podstatně širší spektrum biomasy, nekonkurující výrobě potravin.  

Podstatou procesů výroby biopaliv druhé generace je přímé zpracování biomasy. Jednou z 

cest zpracování lignocelulózových surovin je hydrolýza celulózy a hemicelulózy na 

jednoduché fermentovatelné cukry a následná fermentace – kvašení, což je chemická reakce 

za přítomnosti enzymů jako katalyzátorů. Fermentace může být aerobní, jejímž produktem je 

alkohol (etanol) nebo anaerobní, při které probíhá metanizace a následně se získává bioplyn. 

                                                 

3
Biobutanol: Biobased Butanol info 2012 [online]. Biobutanol [03-08-2013] Dostupné z: 

http://www.biobutanol.com/ 

4
 BioMCN: Bio – MTBE 2013 [online]. BioMCN [03-08-2013] Dostupné z: http://www.biomcn.eu/our-

product/applications/29-bio-mtbe.html 
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Z něho se pak získává syntézní plyn, který se používá pro výrobu motorových paliv resp. 

syntetické ropy Fischer – Tropschovou syntézou.
5
 

V Evropské Unii, podle agentury Reuters, se do budoucnosti počítá s odstraněním 

veškerých státních dotací na biopaliva vyráběná z produktů zemědělství jako pšenice či cukr 

poté, co v roce 2020 vyprší současná legislativa, ke které se přihlásila i Česká republika. 

Posvětit ho musí ještě vlády členských zemí EU a unijní zákonodárci. V USA, Brazílii, Číně a 

Thajsku na biopaliva druhé generaci již přecházejí.  

Biopaliva třetí generace  

Za biopaliva třetí generace jsou nejčastěji označována kapalná i plynná biopaliva 

získávaná z plodin, jejichž pěstování nekoliduje s běžnou potravinářskou výrobou, a také 

z vhodných typů řas. Ve srovnání s energetickými plodinami jako je např. řepka jsou 

charakteristická vysokou výtěžností na jednotku plochy (až desetinásobky oproti první 

generaci, zejména u řas – např. na ploše dvou parkovacích míst lze získat tolik oleje jako ze 

sójového pole velikosti fotbalového hřiště). Největší naděje jsou vkládány do výroby ze sinic, 

ty lze v závislosti na druhu využít jako potravinu, palivo, surovinu na výrobu vodíku, metanu 

a dokonce i biopalivo.  

Biopaliva třetí generace zatím téměř nejsou prakticky využitelná, třebaže podle některých 

vědců právě jim patří budoucnost. Jako surovina pro výrobu paliva by vodní řasy mohly 

pomoci vyřešit spoustu problémů. Pokusy s biopalivy třetí generace jsou teprve na samotném 

počátku. Dnes se přepracováním vodních řas na biopalivo zabývá jediný podnik na světě – 

PetroSun. Za rok vyrobí 4,4 miliónů galonů oleje z vodních řas. Je možné, že to zatím nezní 

nijak zajímavě, ale výroba se neustále rozšiřuje a roste. Jako surovina pro výrobu paliva by 

vodní řasy mohly pomoci vyřešit spoustu problémů.
6
 

                                                 

5
 Česká rafinérská: PRAŽÁK, V.: Motorová paliva a biopaliva, 2010 [online]. Česká rafinérská [03-09-2013] 

Dostupné z: http://www.ceskarafinerska.cz/data/publications/motorova_paliva_a_biopaliva.pdf 

6
 BIOMASS magazine: Sustainability of Biofules: Future generation. 2013[online]. BIOMASS magazine 

[7.1.2013] Dostupné z: http://biomassmagazine.com/articles/2070/sustainability-of-biofuels-future-generations 
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2.3.  Historie Biopaliv 

Kapitola se věnuje krátkému souhrnu historických milníků začátků použití biopaliv. Jde o 

obecný přehled se zaměřením na světovou produkci a konkrétně je zmíněna jen Brazílie, jako 

první a doposud největší producent biopaliv na světě. Málokdo dnes ví, že první motory pro 

pohon automobilů byly zkonstruovány pro pohon na biopaliva. Rudolf Diesel představil 

v roce 1898 v Paříži motor na olej z burských oříšků. Až do roku 1920 se rostlinný olej se 

používal i v Americe, jelikož Henry Ford sestavil motor na etanol z kukuřice. Historie 

biopaliv je ovšem mnohem delší. Používala se v podstatě až do doby, kdy se masově začalo 

těžit uhlí, ropa a zemní plyn.  

Zemědělská výroba odjakživa sloužila nejen k zajištění potravy pro lidi, ale i k produkci 

krmiva pro koně a skot. Osobní a nákladní doprava zprostředkovaná koňmi a voly měla jediný 

zdroj energie a ten pocházel ze zemědělské výroby. Když dnes hovoříme o obnovitelných 

zdrojích energie, biopalivech a jejich roli v hospodaření s plody zemědělské produkce, 

neřešíme vůbec nic nového. Nejvýznamnějším zdrojem energie pro průmysl bylo až do 

poloviny 18. století dřevo, ze kterého se vyrábělo dřevěné uhlí. Drancování lesních porostů 

skončilo poté, co se v druhé polovině 18. století začalo ve větší míře těžit uhlí. Souviselo to 

s vynálezem a dalším rozvojem parního stroje. K dalšímu rozvoji automobilismu mohlo dojít 

až po vynálezu vznětového motoru v druhé polovině 19. století. Dalším mezníkem byl vznik 

spalovacího motoru a s tím související vývoj automobilů. To všechno vyvolalo další fenomén 

– potřebu kapalného paliva. Jak už bylo zmíněno, první motory byly zkonstruovány pro 

pohon na obnovitelné zdroje. Nicméně soustavný rozvoj techniky umožnil v průběhu 19. 

století i těžbu ropy.  

Návrat k biopalivům se datuje do období mezi dvěma světovými válkami. To se 

vyznačovalo strmým růstem technické úrovně dopravních prostředků a také růstem spotřeby 

motorových paliv, tehdy zejména benzínu. S vývojem napětí mezi státy odlišného 

společenského uspořádání vzniklo i vědomí významu vlastnictví zdrojů fosilních paliv. Tento 

problém se týkal především zemí Evropského kontinentu, kde nebýt mimoevropských kolonií 

s ložisky nerostných surovin, neměl by v celé řadě zemí jako Francie, Velká Británie,  nebo 

Španělsko, ropný zpracovatelský průmysl zdroj surovin. Současně vznikl problém 

nadprodukce zemědělské výroby, který byl až dosud řešen rozvojem lihovarského průmyslu, 

kde však vznikla situace nadbytečné produkce lihu. A zde se objevila myšlenka využití takto 
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získaného lihu jako paliva do spalovacích motorů. Tak se kvasný líh stal ve střední Evropě 

průkopníkem biopaliv.  

Po druhé světové válce ustupuje líh do pozadí. Nastupuje prudký rozmach těžby ropy, 

který trvá až do 70. let, kdy přichází dvě ropné krize – ta první mezi roky 1973 – 1974 

(arabské ropné embargo) a druhé v roce 1978 – 1979 (Iránská revoluce). Země OPEC, 

kontrolující majoritu nad ropnými zdroji, redukovaly dodávky a zvýšily ceny. Ve Spojených 

státech si tehdy plně uvědomili svoji závislost na cizích zdrojích – a od této doby rozvíjí i 

výzkum v oblasti aplikace bionafty a bioetanolu. 

Velice významným průkopníkem v používání biopaliv je Brazílie, kde má etanolový 

průmysl dlouhou historii. Začátek je datován do roku 1930, kdy brazilská vláda nařídila, že 

etanol má být smíchán do všech typů benzínu v 5-100% podílu. Tento podíl se zvýšil na 40%, 

v některých částech země během a bezprostředně po druhé světové válce. V této době vláda 

začala realizovat politiku na podporu průmyslu etanolu. Embargo OPEC v roce 1970 

způsobilo finanční krizi v Brazílii, vzhledem k tomu, že v té době se do země dováželo 

přibližně 80% ropy. V reakci na ropnou krizi prezident Ernesto Geisel zahájil Národní 

program Alcohol (Proalcool) v roce 1975. Tento program byl zaměřený na snížení poptávky 

po dovážených palivech doplněním paliva alkoholem. Od té doby má Brazílie největší 

bioenergetický program na světě. V průběhu let, kdy ceny ropy pět klesly, docházelo ke 

snížení zájmu o biopaliva, jelikož se nevyplatilo kupovat si auta s pohonem pouze na 

biopaliva. Brazilská vláda ale nechtěla v 90. letech vzdát myšlenku biopaliva, vznikl proto 

zákon přimíchávat biosložku alespoň do zemního plynu. K velkému zlomu došlo v roce 2003, 

kdy na trh přišli první Flexi fuel vehicles (dále je FFV), která mohou jezdit jak na benzín bez 

biosložky, tak na čisté biopalivo. Dnes se v Brazílii vyrábí přibližně 90% automobilů typu 

FFV a jsou stále největším producentem biopaliv na celém světě
7
.  

V České republice docházelo k vývoji biopaliv podobně jako ve světě a v Evropě.  

 

                                                 

7
 Potential diference: Biofuels in Brasil, Case study ze dne 21.dubna 2010 [online]. Potential difference [03-10-

2013] Dostupné z: http://www.sassweb.ca/3bb3/volume1-0/biofuel1-0/biofuels-in-brazil-a-case-study 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta
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2.3.1. Historie biopaliv v ČR  

V České republice by se dala historie biopaliv rozdělit na tři etapy. Období před druhou 

světovou válkou, po válce, a nástup komunismu v ČR a fáze po pádu komunismu. Následující 

podkapitoly popisují jednotlivé období podrobněji.  

První republika a palivo dynalkol 

V Československu se začal líh používat k pohonu zážehových motorů ve formě dynalkolu 

už v roce 1922. Dynalkol byla směs 50 % kvasného lihu, 30 % benzenu a 20 % benzínu. 

Dobré zkušenosti s provozem motorů poháněných dynalkolem a vysoká úroveň zemědělství 

s jistou mírou nadprodukce pak umožnila vznik zákona o povinném mísení lihu s pohonnými 

látkami, č. 85 Sb., ze dne 7. 6. 1932 a vládního nařízení č. 127 Sb., ze dne 22. 7. 1932.  Tento 

zákon stanovil povinnost přimíchávat do veškerého klasického benzinu 20% lihu. V roce 

1937 byl objem výroby kvasného lihu přes 1 milion hektolitrů,  903 zemědělských a 59 

průmyslových lihovarů zaměstnávalo 24 842 pracovníků a odebíralo zemědělskou produkci 

z 659 972 hektarů půdního fondu. Používání lihobenzinových směsí u nás zaniklo až v roce 

1950, kdy byl zákonem č. 63/1950 Sb., zrušen lihový monopol a vznikla řada vyhlášek a 

norem, které upravovaly oblast výroby a oběhu lihu. Více informací o zákonech a vyhláškách 

je v kapitole 3. Legislativní vymezení. 

Období po druhé světové válce a éra ropy 

Do Československa se ropa přepravovala z různých zemí  v železničních jímkách až do 

roku 1962, kdy zahájil provoz ropovod Družba. Ten vedl ze SSSR do Slovnaftu Bratislava a 

v roce 1965 byl prodloužen až do Litvínova. Ropovod byl propojen s nově postavenou 

rafinerií v Kralupech. V 90. letech došlo k postavení další větve ropovodu IKL – Ingolstadt, 

Kralupy, Litvínov, kterým k nám proudí ropa z Norska. Na našem území existují i lokální 

zdroje ropy, historie těžby zde sahá až do konce 19. Století, a které se dnes nacházejí v oblasti 

Hodonína. Mají kapacitu okolo 200 tisíc tun ročně, což však představuje pouze okolo 2-3 % 

spotřeby v ČR. 

V období existence komunistické východní a demokratické západní Evropy se zdála být 

myšlenka na nedostatek zdroje ropy iluzorní, protože naše rafinerie zpracovávaly zhruba 

dvojnásobek naší spotřeby paliv a masivní investice do lepšího využití problémových ropných 
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frakcí (propan, butan, hydrokrak a další) vytvářely záruku energetické bezpečnosti státu. Až 

v letech 1990 – 1991, kdy klesl objem zpracované ropy na třetinu, a cena ropy hýbala 

ekonomikou všech podnikatelských subjektů, začaly vznikat pochybnosti o volbě zdrojů 

energie a nastalo přehodnocování celkové koncepce energetické bezpečnosti státu. Proto se 

v této době od biopaliv v podstatě úplně upustilo a znovu se tato myšlenka objevila až po 

pádu komunismu.  

Pád komunismu a nová éra biopaliv v ČR 

Krátce po ukončení vlády jedné strany se dlouholetý boj za soběstačnost ve výrobě 

potravin změnil na obtížně řešitelný přebytek produkce. V té době se v mnohém navazovalo 

na předválečné tradice a podobně tomu bylo i v oblasti řešení výrazného nadbytku produkce 

obilovin – jednalo se o zhruba 1,2 mil. tun ročně. Znovu tak ožila myšlenka výroby 

bioetanolu a jeho použití k nastavení benzinu a motorové nafty. 

Projekt podpory bioetanolu připravilo Ministerstvo zemědělství za působení ministra  

Josefa Luxe (KDU-ČSL) a v roce 1996 jej přijala vláda Václava Klause (ODS). Usnesením 

vlády č. 125 se zřídila mezirezortní komise, která byla pověřená přípravou podmínek 

realizace projektu. Ta se brzy stala arénou odpůrců i příznivců projektu a paradoxně  

navrhovaná opatření silně zbrzdila. Přesto vláda v roce 1998 projekt schválila usnesením č. 

420 a postoupila k realizaci. Poté ale po volbách došlo ke změně vládnoucích stran a projekt 

se ocitl u ledu. 

Za ministra Palase (ČSSD), vznikla zájmová skupina, která zavinila fatální opoždění a 

zpochybnění účelnosti celého projektu až do doby našeho vstupu do EU. Projekt ověřený 

několikaletými zkušenostmi z předválečného období nenašel své místo před vstupem ČR do 

EU navzdory tomu, že bylo vykonáno mnoho práce jak v oblasti legislativní (zákon o lihu a o 

spotřební dani), tak v oblasti technické. Tuto časovou ztrátu projekt bioetanolu dodnes 

nedohnal. Proto je nutné se podívat i do blízké historie a současného stavu.
8
 

 

                                                 

8
 DIVIŠ, Josef: Lihovarský průmysl v českých zemích, 5. ledna 2010, Chrudim. 
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2.3.2. Období po vstupu ČR do EU 

Další důležitou etapou v oblasti historie a současnosti je období po vstupu České 

republiky do Evropské unie. Prostředí biopaliv je výrazně ovlivněno závazností Směrnice 

2003/30/EC, která určuje pohled na biopaliva a představu o jejich rostoucím podílu na 

energetické politice. O tom více v kapitole 3. Legislativní vymezení.  Je proto použit příklad 

průběhu  restrukturalizace cukrovarnictví v souvislosti s novým cukerním pořádkem.  

Po vstupu České republiky do EU byly uzavřeny konkurenceschopné cukrovary a jejich 

zařízení bezohledně zničeno a to přednostně i takové zařízení, které bylo schopné umožnit 

výrobu bioetanolu z cukrovky, aniž by to ohrozilo záměr regulace výroby rafinovaného cukru. 

Celá řada zrušených cukrovarů mohla dál nakupovat cukrovku a vyrábět biolíh současně s 

bioplynem, elektřinou a teplem. Studie využití rušených cukrovarů k výrobě biopaliv s 

komplexně řešeným využitím všech vedlejších produktů a odpadů je v zásuvce spolu s jinými 

projekty, které se díky cílenému konkurenčnímu boji a myšlení omezenému na okamžitý efekt 

nepodařilo prosadit. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat, nyní zde máme torza různých 

programů, biopaliva dovážíme ze třetích zemí a zemědělci si stále oprávněně stěžují na 

absenci zemědělské politiky, protože přebytek obilovin se každý rok stále zvyšuje.  

Vznikají sice nové výrobní kapacity na biopaliva, všechny jsou však poznamenány izolací 

od spolupráce s navazujícími obory, snahou o likvidaci konkurenčních aktivit a bohužel jsou 

mnohdy velmi vzdáleny současnému stavu techniky. Z rozvojových programů se vytratilo 

respektování regionálních podmínek, které nejvýraznější měrou rozhodují o efektivnosti 

záměru. U nás se vlivem produkce biopaliv nekácí deštné pralesy a neohrožuje potravinová 

bezpečnost státu. Středoevropské státy ani nejsou schopny ovlivnit hladovění obyvatel 

v jiných místech naší zeměkoule. V těchto otázkách by mělo zavládnout ono „Mysli globálně, 

ale jednej lokálně“ a měla by vzniknout koncepce zemědělské politiky, kde by se pro 

biopaliva našlo nepochybně mnoho prostoru. U nás nic takového není, a proto je užitečné se 

ohlédnout do období I. republiky. Naši politici a publicisté se nás snaží přesvědčit o tom, že 

naše členství v EU nám brání vytvořit vlastní koncepci, ale to není tak úplně pravda. To, co 

nám brání vytvořit funkční zemědělsko - potravinářský celek, je naše neschopnost čelit 

konkurenčním podrazům a korupci, protože chybí autorita, kterou měl v minulosti stát a jeho 

výkonný a mocenský aparát.  
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Ještě jedna věc se produkci biopaliv vyhýbá a tou je respektování dosavadního způsobu 

hospodaření, recyklace základních stavebních jednotek buněk do půdy a dokonalé využití 

energetického potenciálu surovin pro výrobu energie. Biotechnologie má své možnosti, které 

ji staví nad klasické syntézy. Pokud se však nehledí na posloupnost těžby energie z rostlin a 

živočišných zdrojů, pak dochází k maření udržitelnosti tohoto vývoje.
9
 

Kapitola problematika biopaliv v ČR se zabývá obecnou charakteristikou biopaliv. 

Nejprve byl vysvětlen význam slova biopalivo, následovalo rozdělení biopaliv a stručná 

charakteristika jednotlivých druhů. Pro lepší pochopení byla zařazena historie biopaliv ve 

světě, České republice a to od minulosti až po současnost. Biopaliva zde byla předvedena 

z pohledu chemického a vývojového. Text byl napsán srozumitelně a s použitím minimálního 

počtu chemických pojmů, jelikož to není účelem této práce. Historie byla volně převzata od 

Ing. Josefa Diviše, který autorce poskytl své soukromé materiály. Kapitola je stěžejní pro 

pochopení podstaty biopaliv, jak se člení a že nejsou žádnou novinkou na konkurenčním trhu 

fosilních a alternativních paliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 DIVIŠ, Josef: Historie lihovarského průmyslu v Čechách, 5. února 2011, Chrudim. 
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3. Legislativní vymezení   

Kapitola legislativní vymezení možností využití motorových biopaliv v ČR je jednou 

z nejdůležitějších částí celé diplomové práce. Tato část se zaměřuje na popis nejen systému 

zákonů a předpisů v České republice a EU, ale i v širším globálním pohledu. Do rámce 

legislativního vymezení patří i protokoly a knihy, jako je Kjótský protokol, zelená kniha a bílá 

kniha Evropské komise. Je nutné brát problematiku biopaliv globálně a počítat s nutností 

dodržování i jiných než jen evropských a státních nařízení a doporučení. První podkapitola 

bude věnována popisu Kjótského protokolu, následuje charakteristika zelené knihy a bílé 

knihy Evropské komise, legislativní rámec EU a na závěr výběr nejdůležitějších zákonů, 

vyhlášek a norem v ČR.  

3.1.  Kjótský protokol 

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku 

1997 na Třetí konferenci smluvních stran v Kjótu. Obsahuje preambuli, 28 článků a 2 přílohy. 

V příloze B jsou kvantifikovány redukční cíle, viz. tab. 3.1.,  ekonomicky vyspělých států a 

vymezeny způsoby jejich možného plnění. Země Přílohy I Úmluvy se v Protokolu zavázaly 

do konce prvního kontrolního období (2008-2012) snížit emise skleníkových plynů nejméně o 

5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990.
10

        

Evropská unie ratifikovala Kjótský protokol dne 31. května 2002. Protokol vstoupil 

v platnost dne 16. února 2005, poté, co jej ratifikovalo Rusko. Některé z hospodářsky 

rozvinutých zemí, např. Spojené státy americké a Austrálie, ratifikaci protokolu odmítly. 

Českou republikou byl Protokol podepsán 23. 11. 1998 na základě usnesení vlády 

č.669/1998 a ratifikován 15. 11. 2001 (č. 81/2005 Sb. m. s.). 

 

 

                                                 

10
 MZP:  Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2010 [online]. MZP [01-30-2013]. Dostupné z: 

http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol 

http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol
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Tab. 3.1.- redukční cíle stanovené jednotlivým státům  

 

Zdroj: Kjótský protokol, příloha B, 1977 

Pozn.: V tabulce 3.1.  je v procentech uvedeno o kolik se musí snížit emise do roku 2012. Záporné hodnoty 

redukce znamenají Protokolem povolený emisní nárůst. 

Kjótský protokol se týká emisí šesti skleníkových plynů: 

 oxid uhličitý (CO2); 

 methan (CH4); 

 oxid dusný (N2O); 

 částečně fluorované uhlovodíky (HFCs); 

 zcela fluorované uhlovodíky (PFCs); 

 fluorid sírový (SF6). 

Protokol lze považovat za významný mezník v boji proti globálnímu oteplování, neboť 

obsahuje závazné kvantifikované cíle týkající se omezení a snížení emisí skleníkových plynů. 

Státy, které byly členy EU před rokem 2004, musí v období let 2008–2012 své emise 

skleníkových plynů společně snížit o 8 %. Členské státy, které k EU přistoupily po roce 2004, 

se zavázaly ke snížení svých emisí o 8 %, s výjimkou Polska a Maďarska (6 %) a rovněž 

Malty a Kypru, které nejsou uvedeny v příloze I Rámcové úmluvy. Pokud jde o období do 

roku 2008, smluvní strany se zavázaly, že nejpozději do roku 2005 dosáhnou prokazatelného 

hodnota emisní 

redukce 

státy 

8 % Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, 

Evropská Unie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Německo, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko 

7 % USA 

6 % Japonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko 

5 % Chorvatsko 

0 % Nový Zéland, Ruská federace, Ukrajina 

- 1 % Norsko 

- 8 % Austrálie 

- 10 % Island 



22 

 

pokroku v plnění svých závazků. Jako výchozí rok pro emise HFC, PFC a SF6 si smluvní 

strany mohou, pokud si to přejí, zvolit rok 1995. 

Pro účely splnění uvedených cílů navrhuje protokol několik nástrojů: 

 Posílení či zavedení vnitrostátních politik zaměřených na snižování emisí 

(zvyšování energetické účinnosti, podpora udržitelných forem zemědělství, rozvoj 

obnovitelných forem energie atd.). 

 Spolupráce s ostatními smluvními stranami (výměna zkušeností nebo informací, 

koordinace vnitrostátních politik prostřednictvím emisních povolenek, společné 

provádění a mechanismus čistého rozvoje). 

Smluvní strany vytvoří vnitrostátní systémy pro odhadování antropogenních emisí 

a snížení z propadů pro veškeré skleníkové plyny (které nespadají pod kontrolu 

Montrealského protokolu), a to nejpozději jeden rok před začátkem prvního kontrolního 

období. Kontrola plnění závazků pro druhé kontrolní období byla roku 2005.
11

 

Součástí Protokolu jsou tzv. flexibilní mechanismy, které umožňují průmyslovým 

státům, aby snížily emise na území jiného státu nebo odkoupily od jiného státu právo 

vypouštět skleníkové plyny. Jsou jimi: obchodování s emisemi (Emission Trading), společně 

zaváděná opatření (Joint Implementation), mechanismus čistého rozvoje (CleanDevelopment 

Mechanism).
12

 

 

 

 

 

                                                 

11
 EUROPA.EU: Kjótský protokol o změně klimatu 2011  [online]. EUROPA.EU [01-31-2013]. Dostupné z: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_cs.htm) 

12
 MZP: Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2012 [online]. MZP [01-30-2013]. Dostupné 

z: http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_cs.htm
http://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol
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3.1.1. Související rozhodnutí rady EU 

Se vznikem Kjótského protokolu souvisí několik rozhodnutí rady EU. Níže jsou 

zmíněna čtyři klíčová rozhodnutí, která se týkají vstupu členských státu do skupiny zemí, 

které podepsali Kjótský protokol.  

 94/69/ES - Rozhodnutí komise ze dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové 

úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu.  

 2002/358/ES - Rozhodnutí rady ze dne 25. dubna 2002 o schválení Kjótského 

protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu jménem Evropského 

společenství a o společném plnění závazků z něj vyplývajících. 

 2006/944/ES - Rozhodnutí komise ze dne 14. prosince 2006, kterým se stanoví 

příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a každému jeho členskému státu v 

rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí Rady 2002/358/ES (oznámeno pod 

číslem K (2006) 6468) 

 2010/778/EU - Rozhodnutí komise ze dne 15. prosince 2010 o změně rozhodnutí 

2006/944/ES, kterým se stanoví příslušné úrovně emisí přidělené Společenství a 

každému jeho členskému státu v rámci Kjótského protokolu podle rozhodnutí 

Rady 2002/358/ES (oznámeno pod číslem K (2010) 9009). 

3.2.  Zelená kniha Evropské komise  

Zelená kniha Evropské komise ukládá členským státům EU povinnost nahradit do roku 

2020 v silniční dopravě minimálně 20 % fosilních pohonných hmot alternativními pohonnými 

hmotami, z toho 8 % (podle energetického obsahu) má být nahrazeno biopalivy. V roce 2005 

Evropská komise (dále jen EK) zahájila diskusi k revizi směrnice 2003/30/ES s cílem zvýšit 

využití zejména biomasy. Zároveň projednala a vydala k diskusi Akční plán k využití 

biomasy. Evropská komise i nadále předpokládá, že v roce 2020 by 20 % spotřebované 

energie mělo být v zemích EU nahrazeno obnovitelnými zdroji. K roku 2020 by současně 

mělo dojít k zvýšení podílu biopaliv spotřebovaných v dopravě na 10 % oproti současným 

5,75 %. Výše podílu je dále diskutována jak Evropskou komisí, tak Evropským parlamentem. 

ČR se k novelizovanému programu přihlásila.  

Návrh EK se však setkal s negativní reakcí některých nevládních a ekologických 

organizací, a také světových organizací (OSN, Světová banka), které upozorňují na vážné 
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problémy uplatňování biomasy. Zejména připomínají, že produkce biopaliv spotřebovává více 

energie, než kolik jí biopaliva obsahují, a nahrazování pěstování rostlin pro výrobu potravin 

pěstováním technických plodin pro výrobu biopaliv může mít sociální dopady vyplývající ze 

zvyšování cen potravin. 13 

Znění a vyplývající úkoly ze směrnic 2003/30/ES a 2009/28/ES jsou popsány v kapitole 

3.4.  

3.3.  Bílá Kniha o standardech pro biopaliva  

Během třístranných jednání v roce 2006 se vláda Brazílie, Evropská komise 

(reprezentující EU) a vláda USA utvrdila v tom, že současný trh biopaliv je životaschopný a 

bude se dále rozvíjet. Z tohoto důvodu se do konce tohoto desetiletí značně zvýší i 

mezinárodní obchod s biopalivy. 

V únoru 2007 se uskutečnila konference, kterou organizovala Evropská komise a 

Evropský výbor pro standardizaci s aktivní účastí National Institute of Standards and 

Technology - USA a National Institute of Metrology, Standardization, and Industry Quality - 

Brazílie. Akce se konala v Bruselu a zúčastnila se jí řada expertů na biopaliva ze soukromého 

sektoru i zástupců vlád EU, USA a Brazílie. Účastníci konference konstatovali, že rozdílné 

standardy pro biopaliva jsou potenciální překážkou volnému pohybu biopaliv v rámci 

uvedených tří regionů. 

Aby se podpořil mezinárodní obchod s biopalivy, zástupci uvedených regionů 

odsouhlasili, že podpoří tam, kde to bude možné, dosažení kompatibility standardů týkajících 

se biopaliv. Tato kompatibilita by měla vést nejenom ke zvýšenému používání biopaliv na 

každém z regionálních trhů, ale měla by také podpořit export i import biopaliv. 

Následně bylo v březnu 2007 zorganizováno International Biofuels Forum – společná 

vládní iniciativa Brazílie, Číny, Evropské komise, Indie, Jihoafrické republiky a USA, a to 

s cílem podpořit udržitelnost ve využívání a výrobě biopaliv na světě. 

                                                 

13
 ČAPPO: Biopaliva - krátký souhrn problematiky 2012 [online]. ČAPPO [01-30-2013]. Dostupné z: 

http://www.cappo.cz/res/data/000071.pdf 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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Od dubna 2007 začaly práce na dosažení větší kompatibility u existujících standardů pro 

biopaliva. V červnu 2007 se konalo ve Washingtonu, DC symposium o biopalivech, které 

navázalo na práci započatou v Bruselu. Pracovní skupina vytvořená ze zástupců Brazílie, EU 

a USA vydala 31. prosince 2007 dokument pod názvem “White Paper on Internationally 

Compatible Biofuel Standards”. Bílá kniha se věnuje standardům pro bionaftu a bioetanol tak, 

aby tato biopaliva byla mezinárodně kompatibilní. Je rozdělena do skupin a z nich vedou dílčí 

výstupy pro jednotlivé problematiky a druhy biopaliv. Pro tuto práci není podstatné citovat 

jednotlivé výstupy, bílá kniha je v plné verzi v češtině ke stažení na internetu.
14

 

3.4.  Směrnice EU   

Prvním legislativním dokumentem v EU, který pojednává o biopalivech, bylo Rozhodnutí 

Rady EU č.93/500/EHS z 13. 9. 1993 které ukládalo členským zemím zajistit do roku 2005 na 

trhu 5% paliv pro motorová vozidla z obnovitelných zdrojů a Stanovisko Rady z 1. 10. 1997, 

které hovoří o tom, že Rada podporuje výrobu pohonných hmot obsahujících bioetanol. 

Kromě toho se očekávají dodatečná opatření na úrovni EU a to zavedením náhradních paliv, 

zejména biopaliv, a podpora poptávky po těchto palivech prostřednictvím experimentů.
15

 

Doposud je pro oblast biopaliv v dopravě aplikován Akční plán pro biomasu na období 2012-

2020 a tři směrnice: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES o podpoře využívání 

biopaliv nebo jiných obnovitelných zdrojů v dopravě ze dne 8. 5. 2003, Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/96/ES ze dne 27. 10. 2003 o zdanění energetických produktů a 

Směrnice EU 2009/28/ES o obnovitelné energii (biomase) (Renewable Energy Directive), která 

pozměnila a doplnila směrnici 2003/30/ES. Třetí je směrnice 2009/30/ES. Tyto směrnice obsahují 

regulační a fiskální rámec podpory biopaliv. Akční plán definuje strategii, jak dosáhnout výše 

uvedené substituce klasických paliv palivy alternativními do roku 2020. Jeho charakteristika není 

do práce zařazena, jelikož práce pojednává o biopalivech z legislativního hlediska a konkrétně 

přeměně biomasy na biopaliva nelze z důvodu náročnosti na délku textu věnovat pozornost. 

                                                 

14
 Agronavigator: Bílá kniha o standardech pro biopaliva, 6. února 2008 [online]. Agronavigator [03-10-2013] 

Dostupné z: http://www.agronavigator.cz/service.asp?act=print&val=70018 

15
 NEHASILOVÁ, Dana. LCaŘ: Využití vedlejších produktů výroby etanolu ve výživě hospodářských zvířat. 

2009 [online]. cukr-listy [02-05-2013] Dostupné z: <http://www.cukr-listy.cz/dokumenty/Nehas.pdf>. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bionafta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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Následuje stručný popis jednotlivých směrnic a povinnosti, které z nich vyplývají pro Českou 

republiku. 

3.4.1. Směrnice 2003/30/ES 

Směrnici Evropského parlamentu a rady 2003/30/ES ze dne 8. 5. 2003 o podpoře užívání 

biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě, lze rozdělit do čtyř částí
16

:  

 Uvedení definice pro jednoznačné stanovení pojmů:  

o Co je to biopalivo, biomasa, ostatní obnovitelná paliva, obsah energie 

apod. 

o Jaké produkty budou pokládány za biopaliva – bioplyn, bionafta, bioetanol, 

apod. 

 Konkretizace vývoje 

o Členské státy zajistí, aby minimální část biopaliv a jiných obnovitelných 

paliv byla uvedena na jejich trh. Přitom referenční hodnota k 31. 12. 2004 

je 2% biopaliv a k 31. 12. 2010 5,75% biopaliv (vypočteného na základě 

obsahu paliva). 

o Formy biopaliv (čistá nebo směsi) s vazbou na EN 228 a EN 590. 

 Nahlašovací povinnosti členských států vůči Komisi – v každoročním vývoji a 

s povinností nahlásit cíle.  

 Povinnost členských států uvést v platnost zákony, nařízeními a administrativními 

opatřeními, které směrnici v dané zemi aplikují.   

Kromě toho směrnice hovoří o tom, že politiky členských států na podporu použití 

biopaliv by neměly vést k zákazu volného oběhu pohonných hmot, které splňují 

harmonizované normy pro životní prostředí stanovené právními předpisy. Podpora biopaliv 

by, podle Evropské komise, měla být v souladu s cílem zvýšit surovinovou soběstačnost, 

ochrany životního prostředí, jakož i se souvisejícími cíli a opatřeními jednotlivých členských 

států. Nejnovější technologické výzkumy ukazují, že bude možné zvýšit procento biopaliv ve 

směsích. V některých zemích se již dnes používají směsi obsahující 10 a více procent 

                                                 

16
 JENÍČEK, Oldřich.: Biopaliva, methylestery a směsná paliva: (legislativa, kvalita, standardizace, logistika, 

marketing). Praha: Ministerstvo zemědělství Praha, duben 2004. ISBN 80-903271-5-X. 
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biopaliv. Další výzkum a vývoj v této oblasti je žádoucí a členské státy by ho měly 

podporovat. 

Dikce směrnice 2003/30/ES vyžaduje, aby členské státy oznámily Evropské Komisi 

do 1. 7. každého roku:
17

 

 Jaká opatření přijaly na podporu využití biopaliv a jiných obnovitelných pohonných 

hmot k náhradě nafty anebo benzínu v dopravě. 

 Státní zdroje přidělené na produkci biomasy pro jiné energetické účely než dopravu. 

 Celkové množství prodaných pohonných hmot pro dopravu a podíl biopaliv čistých 

nebo ve směsi a jiných obnovitelných paliv uvedených na trh za předchozí rok. V 

případě potřeby členské státy uvedou mimořádné podmínky v dodávce ropy nebo 

ropných produktů, které ovlivnily uvádění biopaliv a jiných obnovitelných pohonných 

hmot na trh.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES ze dne 27.10.2003 o zdanění 

energetických produktů umožňuje, dle článku 16, členským státům aplikovat sníženou sazbu 

spotřební daně na čistá biopaliva anebo na biopaliva ve směsích s minerálními palivy, která 

jsou používána jako motorové palivo. O vracení spotřební daně více v kapitole 3.4.3. 

3.4.2.  Směrnice 2009/28/ES  

Směrnice EU 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně 

a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, která pozměnila a doplnila směrnici z 

roku 2003, vytyčila tyto mandatorní cíle:
18

 

 10 % obnovitelné energie v odvětví dopravy do roku 2020 bez specifických cílů 

pro určité zdroje obnovitelné energie a bez mezicílů. 

 Většina z těchto 10 % by měla jít na vrub biopaliv; 

                                                 

17
 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES: o podpoře užívání biopaliv nebo jiných 

obnovitelných pohonných hmot v dopravě. In: Úřední věstník L 123/42. 8. května 2003.  

18
 NEHASILOVÁ, Dana. LCaŘ: Využití vedlejších produktů výroby etanolu ve výživě hospodářských zvířat. 

2009 [online]. cukr-listy [02-05-2013] Dostupné z: <http://www.cukr-listy.cz/dokumenty/Nehas.pdf>. 
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 Přehodnocení politiky biopaliv v roce 2014 s neautomatickou revizí mandatorního 

cíle ve výši 10 %. 

V EU je orná půda stále více uplatňována pro výrobu biopaliv. Ve Francii například 

kukuřice, pšenice, a cukrovka použitá pro výrobu bioetanolu tvoří podíl 7, 10, a 23 % z 

celkové výroby v EU. Celkově se na výrobu bioetanolu v roce 2012 spotřebovalo odhadem na 

cca 5000 mil. litrů, téměř 10,1 MMT (milionů tun) obilovin a 10,3 MMT z cukrové řepy. 

Francie tvoří 3,6 % z celkové produkce obilovin v EU a 8,9 % z celkové produkce cukrové 

řepy.
19

  

Směrnice 2009/28/ES komplexně upravuje podporu využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, navíc zahrnuje i podporu ústředního vytápění a chlazení využívajícího energii z 

obnovitelných zdrojů. Stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů, 

závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, společných 

projektů členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a 

vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě a kriteria 

udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny a pravidla týkající se statistických převodů mezi 

členskými státy.  

Členské státy se mohou dohodnout uzavřít ujednání za účelem statistického převodu 

určitého množství energie z obnovitelných zdrojů z jednoho členského státu do jiného 

členského státu. Převedené množství se: 

 Odečte z množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při 

posuzování souladu převádějícího členského státu s požadavky, které jsou 

stanoveny v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2009/28/ES. 

 Připočte k množství energie z obnovitelných zdrojů, které je zohledněno při 

posuzování souladu přijímajícího členského státu s požadavky, které jsou 

stanoveny v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2009/28/ES.  

                                                 

19
 USDA foreign agricultural service: EU Annual biofuels report 2012. 25. června 2012 [online]. USDA [03-12-

2013] Dostupné z: http://www.usda-france.fr/media/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-27_6-25-2012.pdf 
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Statistický převod nemá vliv na plnění národního cíle převádějícího členského státu. Výše 

převodu musí být oznámena Komisi nejpozději tři měsíce po skončení každého roku, ve 

kterém jsou v platnosti. Informace podávané Komisi zahrnují množství a cenu dané energie.
20

 

Členské státy by též měly při uplatňování správních postupů, plánovacích nástrojů a 

právních předpisů týkajících se udělování povolení zařízením přihlédnout k příspěvku 

obnovitelných zdrojů energie k plnění cílů v oblasti životního prostředí a změny klimatu. Ve 

směrnici je však vyjádřen i zájem na jednotném přístupu v energetické politice a politice 

životního prostředí a snaha o zabránění rozporů z hlediska životního prostředí.
21

  

3.4.3.  Směrnice 2009/30/ES 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 

mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, 

zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 

1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a 

kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. 

Směrnice je zaměřena na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí skleníkových plynů 

prostřednictvím ekologických norem pro paliva. Revidovaná směrnice zavádí poprvé snížení 

cílové emise skleníkových plynů (GHG) z paliv. Do roku 2020 musí dodavatelé paliv snížit o 

6% škodlivé emise, které palivo vyprodukuje za celý svůj životní cyklus. Toho může být 

dosaženo zejména smícháním biopaliv s benzinem a motorovou naftou a také tím, že se zlepší 

výrobní technologie v rafinériích. Emise skleníkových plynů se mohou snížit také tím, že lze 

přejít na benzín s vyšším obsahem biopaliva. Od roku 2011 může benzín obsahovat až 10 % 

(obj.) ethylalkoholu. Aby se zabránilo poškození starých vozů, palivo s 5 % (obj.) etanolu 

bude i nadále k dispozici až do roku 2013, s možností pro členské státy tuto lhůtu prodloužit. 

Česká republika má lhůtu prodlouženou až do roku 2018.  

                                                 

20
 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES: o podpoře využívání energie z 

obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. In: Úřední věstník L 

140. 6.května 2009.  

21
 DOLEŽALOVÁ, Helena. Konflikt veřejných zájmů ve světle směrnice 2009/28/ES . Brno, 2009. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 
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Směrnice také obsahuje tytéž environmentální a sociální kritéria udržitelnosti pro 

biopaliva, jako ve směrnici 2009/28/ES. Ukládá omezení týkající se obsahu síry a kovových 

aditiv v motorovém palivu. Revidované normy environmentální kvality i kritéria udržitelnosti 

pro biopaliva budou platit od roku 2011. Členské státy jsou povinny transponovat směrnici do 

vnitrostátního práva do konce roku 2010.
22

 

Světové smlouvy a evropské knihy a směrnice byly vysvětleny a nyní se práce přesune na 

legislativu České republiky. Zákony jsou seřazeny dle důležitosti pro biopaliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22 BIOFUELS PLATFORM: European directive 2009/30/ES, 2009 [online]. BIOFUELS PLATFORM  [02-06-

2013]. Dostupné z: http://www.biofuels-platform.ch/en/infos/eu-directive199870.php 
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3.5.  Legislativa v České republice 

Problematika využití biopaliv z pohledu české legislativy je velmi složitá, neboť zasahuje 

hned do několika resortů, a to především resortu zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, 

životního prostředí a i do resortu financí. Pro její řešení je nutno najít kompromis výhodný jak 

pro zemědělce, tak pro průmysl a dopravu a především nalézt dostatek potřebných financí, 

neboť uplatnění biopaliv ať již v oblasti dopravy, jako náhrada fosilních paliv, nebo v oblasti 

energetiky, vyžaduje finanční podporu státu. 

Tuzemská legislativa týkající se motorových paliv je proto značně komplikovaná a ne 

vždy zcela jasná. Za základní předpis můžeme v současné době považovat zákon o lihu. 

Dalšími důležitými právními předpisy jsou zákon o ovzduší, zákon o spotřebních daních a 

zákon o pohonných hmotách. Dále nařízení vlády č. 446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti 

biopaliv a závazné normy ČSN, týkající se problematiky biopaliv. Proto se kapitola legislativa 

v ČR věnuje stručnému přehledu zákonů a norem, které jsou v ČR momentálně závazné. 

V oblasti biopaliv dochází k častým změnám, proto je vždy nutné se informovat o aktuálním 

stavu.  

3.5.1.  Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu  

     Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu (dále jen zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a 

prováděcí vyhlášky k zákonu o lihu Ministerstva financí č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby o 

oběhu lihu a provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících a Ministerstva 

zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladovaní a zpracování 

lihu, v platném znění, které stanovují povinnosti nakládání s lihem. 

Zákon o lihu vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a 

stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku. Účelem zákona je 

stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu: 

 Postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu. 

 Omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu. 

V § 13 odstavec 3 zákona o lihu je uvedeno, že pro výrobu směsi s minerálním olejem 

určené pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla musí být použit líh kvasný bezvodý zvláštně 

denaturovaný pro tento účel nebo kvasný bezvodý obecně denaturovaný a musí být vyrobený 
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z biologicky rozložitelných částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství nebo z 

provozování odvětví zpracovatelského průmyslu, která na zemědělství navazují.
23

 

3.4.2.  Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší), se 

převádí do české legislativy ustanovení směrnice 2009/28/ES o kritériích udržitelnosti 

biopaliv a povinnost snižovat emise skleníkových plynů.  S platností od 1. 1. 2012 musí 

biopaliva použitá pro dopravní účely splňovat kritéria udržitelnosti, která jsou definována 

jako úspora emisí skleníkových plynů vyjádřená v procentech vznikající jejich spálením ve 

srovnání s ekvivalentním čistým fosilním palivem. Od roku 2012 je kritérium udržitelnosti 

pro každé biopalivo definované zákonem ve výši 35 %, 50 % od roku 2017 a 60 % od roku 

2018. Výrobce, dovozce a distributor musí splnění kritéria udržitelnosti prokázat certifikátem. 

Tímto zákonem je do české legislativy převedena i povinnost snižování emisí skleníkových 

plynů ze spalování pohonných hmot, která je předepsána směrnicí 2009/30/ES. Povinné osoby 

musí zajistit do roku 2020 snížení emisí skleníkových plynů ze spalování paliv o 6 % proti 

základu, kterým je rok 2010.  Podle § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší je dodavatel 

pohonných hmot povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů na jednotku energie 

obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak, aby dosáhl, ve 

srovnání se základní hodnotou, produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné 

hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince 2014, o 4 % 

do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020.
24

 

3.4.3.  Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

     Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o spotřebních daních). Pro tuto práci je podstatný zejména § 44 Plátce daně z minerálních 

olejů (minerálním olejem se rozumí některý z produktů frakční destilace ropy), ve znění 

                                                 

23
 Zákon č. 61. ze dne 6. března 1997 o lihu, In: Sbírka zákonů České republiky. 1997, částka 21/1997 Sb., s. 

1610. ISSN 1211-1244 

24
 Zákon č. 201 ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 69, 

s.2801. ISSN 1211-1244 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Frak%C4%8Dn%C3%AD_destilace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
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účinném od 1. 1. 2013, který vymezuje plátce daně z minerálních olejů jako právnické nebo 

fyzické osoby, kterým vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit při použití nebo prodeji 

minerálních olejů pro stanovený účel.  

     V § 45 je vymezen předmět daně z minerálních olejů, v odstavci 2 písmeno d) směsi 

benzinu s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým 

obecně denaturovaným, které obsahují nejméně 90 % objemových benzinu a nejvýše 10 % 

objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného 

bezvodého obecně denaturovaného, přičemž obsah kyslíku nesmí převýšit hodnotu 3,7 % 

hmotnostních. V písmenu d) se hovoří o směsích určených k pohonu vozidel běžně 

používaných, jako je motorový benzín. V odstavci 2 písmeno l) jsou uvedeny směsi 

minerálních olejů s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným splňujícím kritéria 

udržitelnosti biopaliv nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným splňujícím 

kritéria udržitelnosti biopaliv neuvedené v písmeni m), které obsahují nejméně 70 % a 

nejvýše 85 % objemových lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího 

kritéria udržitelnosti biopaliv nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného 

splňujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a které jsou účelem použití rovnocenné minerálním 

olejům uvedeným v odstavci 1 písm. a) a odpovídají příslušné technické normě, určené k 

použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů. V písmenu l) se hovoří o 

směsích určených k pohonu vozidel FFV, která vyžadují speciální úpravy motoru pro 

biopalivo E85 v podmínkách České republiky. 

Vracení spotřební daně z lihu   

U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) vzniká plátci nárok na 

vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na 

daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši odpovídající dani vypočtené z 

množství lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti 

biopaliv a lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného splňujícího kritéria udržitelnosti 

biopaliv obsaženého v minerálním oleji.25  

                                                 

25
 Zákon č. 407 ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 149, s. 5170 - 

5208. ISSN 1211-1244. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/cele-zneni/#p-45
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-353-2003-sb-o-spotrebnich-danich/cele-zneni/#p-45
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Pro úplnost autorka dodává, že i po nabytí účinnosti novely zákona (1. 4. 2010), kterou 

bylo upraveno ustanovení definující výrobu vybraného výrobku, resp. kterou nabylo nově 

účinnosti ustanovení § 45 odst. 12 zákona, dle kterého v souladu s písm. b) za výrobu 

minerálních olejů se nepovažuje smíchání minerálních olejů již uvedených do volného 

daňového oběhu ve skladovacích nádržích čerpacích stanic, pokud se jedná o minerální oleje, 

u nichž byla spotřební daň zaplacena a jejichž sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé 

směsi, se v uvedeném případě jedná o výrobu vybraného výrobku mimo daňový sklad.  

Důvodem je, že výše spotřební daně není zaplacena plná z celého množství nově vzniklé 

směsi. Minerální oleje, které jsou předmětem daně dle § 45 odst. 2 písm. d) zákona (Super 

BA95 s přídavkem biopaliva) a § 45 odst. 2 písm. l) zákona (Etanol E85), resp. jejich 

výsledná „směs“ mají sice dle § 48 zákona stejnou sazbu daně, ale dnem uvedení minerálních 

olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. l) zákona do volného daňového oběhu na daňovém 

území České republiky, vzniká současně s povinností daň přiznat a zaplatit (se sazbou daně 

dle § 48 zákona) nárok na vrácení daně (dle § 54 odst. 3 zákona). Daň se vrací se výši 

odpovídající dani vypočtené z množství lihu obsaženého v minerálním oleji, tedy zhruba ve 

výši 85 %.   

U směsí s obsahem biosložky do 10 %  výše zmíněné neplatí, zde ke zdanění lihu dochází.   

3.4.4.  Zákon č. 91/2011 Sb., o pohonných hmotách 

Informace o nabytí účinnosti zákona č. 91/2011 Sb., kterým je novelizován  

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů a povinnostech 

pro daňové subjekty a správce daně vyplývajících ze zavedení registru distributorů PHM.  

Ve Sbírce zákonů v částce 34 byl vyhlášen zákon č. 91/2011 Sb., kterým je novelizován 

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

pohonných hmotách). Zákon o pohonných hmotách nabyl účinnosti dnem 21. 4. 2011. 

Daňové subjekty, které v současné době obchodují s pohonnými hmotami na daňovém území 

České republiky, s výjimkou prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích pohonných 

hmot (dále jen „distributor PHM“), mají podle Čl. II přechodného ustanovení tohoto zákona 

povinnost do 30 dní od nabytí účinnosti novely tohoto zákona podat podle § 4a zákona  

oznámení o zahájení činnosti u celního úřadu místně příslušného podle sídla nebo místa 

pobytu distributora.  

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=21664
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Osoba, která hodlá zahájit tuto činnost po nabytí účinnosti novely, je povinna podat 

oznámení o zahájení činnosti podle § 4a zákona před jejím zahájením. 

Generální ředitelství cel vede v souladu s § 4b zákona registr distributorů pohonných hmot. 

Registr je veřejný seznam vedený v elektronické podobě, který je přístupný na webových 

stránkách Celní správy ČR.
26

  

3.4.5.  Nařízením vlády č. 446/2011 Sb. 

Nařízením vlády č. 446/2011 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv, jsou stanovena 

administrativně technická pravidla prokazování kritérií udržitelnosti. Metodickým pokynem 

odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí jsou pro osoby autorizované k 

certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u 

dodavatelů pohonných hmot podle § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, stanoveny technická pravidla certifikace a akreditace. 

3.4.6.  Normy ČSN  

Normy ČSN, které se momentálně vztahují k biopalivům. Povinně platí:
27

 

 ČSN EN 228 - Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické 

požadavky a metody zkoušení (4. 1. 2013). 

Jedná se o převzatou evropskou normu, stanovující jakostní parametry bezolovnatých 

automobilových benzinů. Na zmíněnou evropskou normu EN 228 se odkazuje jak základní 

evropský předpis v této oblasti, tj. směrnice 98/70/ES, v platném znění, tak i v příslušné 

tuzemské legislativě. Tato platná technická norma v návaznosti na celkový obsah kyslíku v 

benzinech povoluje následující maximální podíly biopaliv:  

                                                 

26
 CELNÍ SPRÁVA: Informace o nabytí účinnosti novely zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách – 

Registr distributorů PHM, 2012  [online]. CELNÍ SPRÁVA [02-11-2013] Dostupné z: 

http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/informace-o-nabyti-ucinnosti-novely-zakona-c-3112006-sb.aspx 

27
ČAPPO: Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2012, 31.května 2012  [online]. 

ČAPPO [02-11-2013]. Dostupné z: http://www.cappo.cz/res/data/000070.pdf 
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U etanolu (bioetanolu) to je 5 % objemových: u bio-ETBE (bio-ethyltercbutyléther) to je 

15 % objemových, přičemž z podílu složky bio-ETBE lze jako biopalivo započítat pouze 47 

%.  

 ČSN EN 590+A1 - Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a 

metody zkoušení (8. 1. 2010). 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 590:2004. Evropská norma EN 590:2004 

má status české technické normy. Tento dokument nahrazuje EN 590:1999 a ČSN 65 6506. 

Jedná se o převzatou evropskou normu stanovující jakostní parametry motorové. Tato platná 

technická norma před revizí v roce 2009 stanovila pro motorovou naftu maximální podíl 

biosložky ve výši 5 % objemových FAME. Od ledna 2010 je tato norma platná v novém znění, 

které stanovuje maximální podíl 7 % biosložky v palivu. 

Další důležité závazné normy pro biopaliva jsou níže. V minulosti jich bylo více, ale od roku 

2011 dochází k novelizacím a rušení norem, následující tři normy jsou nejaktuálnější verze.  

 ČSN P CEN/TS 15293 - Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a 

metody zkoušení (07/2011). 

 ČSN EN 14214 - Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin 

(FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody 

zkoušení (02/2013). 

 ČSN 65 6500 - Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba 

použitelnosti (05/2011). 

Kapitola legislativní vymezení předložila stručný výčet nejdůležitějších mezinárodních a 

Evropských smluv jako je Kjótský protokol, Zelená kniha EU a Bílá kniha EU. Jako členský 

stát Evropské Unie musí Česká republika dodržovat nařízení směrnic EU a to konkrétně 

2003/30/ES, 2009/28/ES a 2009/30/ES. V kapitole legislativa ČR byla provedena 

charakteristika zákonů, vyhlášek a norem ČSN vážících se k problematice biopaliv. Zákony 

byly uvedeny v pořadí dle podstatnosti v české legislativě. Opět byl brán zřetel na bioetanol. 

Nyní se práce přesouvá k empirické části do kapitoly Analýza možností využití biopaliv 

v ČR.  

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/656512-csn-p-cen-ts-15293_4_88400.html
javascript:detail(92215);
javascript:detail(88237);
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4. Analýza možností využití motorových biopaliv v ČR 

Kapitola analýza možností využití motorových biopaliv v ČR se zabývá analýzou trendů 

v oblasti biopaliv. Pro lepší pochopení tematiky je nutné provést analýzu nejen v České 

republice, ale začít od největších producentů biopaliv a to od USA a Brazílie. Zde se situace 

vyvíjí jinak než v Evropské Unii a v České republice a tím je ovlivněn celosvětový trh. Je 

proto nutné nejprve probrat současnou a budoucí éru biopaliv ve světě, poté v EU, která 

stanovuje pravidla pro všechny členské státy a tím pádem i pro ČR, která nemá plnou 

autonomii v rozhodování o využívání alternativních zdrojů. Kapitola Česká republika se 

věnuje trendům biopaliv, národnímu akčnímu a alokačnímu plánu a jejich aktualizaci pro rok 

2013. Následuje stručná charakteristika kampaní na podporu biopaliv v ČR. Text je doplněn 

tabulkami a grafy.   

V kapitole budeme hledat odpovědi na stanovené hypotézy, první vychází z  předpokladu, 

že legislativní prostředí v České republice podporuje nedostatečně vnitřní trh s biopalivy a 

české producenty biopaliv. Dílčí hypotéza se zabývá nízkou informovaností obyvatelstva o 

problematice a absencí literatury o biopalivech v českém jazyce. Bude proto provedeno 

výzkumné šetření, analýza a následná komparace zjištěných informací o budoucím vývoji 

biopaliv ve světě, Evropské Unii a zejména České republice.  

Analýza vychází ze studia odborných textů převážně v anglickém jazyce a následně je 

provedena syntéza dat. Na základě výsledků jsou v kapitole 5. Zhodnocení, závěry a 

doporučení hypotézy verifikovány a je vedena diskuze na obhajobu dílčích závěrů.   
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4.1. Analýza globálních trendů  

Již v kapitole legislativní vymezení byla vysvětlena podstata Kjótského protokolu. Nyní 

v kapitole 4.1. se práce věnuje současné a budoucí situaci, jelikož v listopadu 2012 došlo 

k výrazným změnám.  Na kapitolu 4.1.1. navazuje charakteristika situace v oblasti biopaliv 

v USA a Brazílii. Zde je nutné zmínit, kam tyto velmoci v oblasti alternativních zdrojů 

energie směřují a jak to ovlivní vývoj v Evropské unii a konkrétně v České republice.  

4.1.1. Současnost a budoucnost Kjótského protokolu 

Na klimatické konferenci v Dauhá v prosinci 2012 bylo rozhodnuto delegáty, že Kjótský 

protokol bude platit až do roku 2020. Hlavním úkolem je snižování emisí skleníkových plynů. 

Překvapením není, že státy EU protokol podepsaly, USA a Čína však nadále nikoli. Dále se 

odpojilo Japonsko a Kanada. Kjótský protokol II, jenž by měl začít platit v roce 2013, odmítá 

Rusko, podle něhož byla dohoda vynucena silou. Státy se mimo jiné dohodly, že druhé období 

Kjótského protokolu začne v roce 2013 a skončí v roce 2020. K novému Kjótskému protokolu 

se kromě 27 členských států EU připojí zhruba desítka dalších zemí jako například Austrálie a 

Norsko. Dohromady tak na spolupracující státy připadá jen 15 % celosvětových emisí CO
2
.
28

 

V tabulce 4.1.1 je možné vidět trend předpokládaných emisí skleníkových plynů 

v jednotlivých členských státech v roce 2020. 

Generální tajemník OSN je ale přesvědčen, že je nutné udělat ještě daleko více. Vyzývá 

proto vlády států, byznys i nevládní organizace k akceleraci nutných kroků na zachování 

limitu nárůstu globální teploty o maximálně 2 stupně Celsia. Jinak bude mít klimatická změna 

závažné důsledky pro lidstvo. Šéf OSN Pan Ki-mun v Dauhá zmínil pět konkrétních cílů, jich 

je nutné dosáhnout. Vedle prodloužení Kjótského protokolu je to zajištění financování pro 

klimatickou akci, plné fungování institucí na podporu mitigačních a adaptačních opatření, 

jasné signály od států, že vyjednávání o globální klimatické úmluvě pokračuje, a v neposlední 

řadě důrazná mitigační opatření k udržení nárůstu průměrné teploty o maximálně 2 stupně 

                                                 

28
 IDNES: Prodloužení kjótského protokolu do roku 2020, 2012 [online]. IDNES [01-30-2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/prodlouzeni-kjotsky-protokol-o-snizovani-emisi-do-roku-2020-pau-

/zahranicni.aspx?c=A121208_174446_zahranicni_brm 

http://zpravy.idnes.cz/prodlouzeni-kjotsky-protokol-o-snizovani-emisi-do-roku-2020-pau-/zahranicni.aspx?c=A121208_174446_zahranicni_brm
http://zpravy.idnes.cz/prodlouzeni-kjotsky-protokol-o-snizovani-emisi-do-roku-2020-pau-/zahranicni.aspx?c=A121208_174446_zahranicni_brm
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Celsia.
29

 V končícím Kjótském protokolu se 35 vyspělých zemí v roce 1997 zavázalo snížit 

do roku 2012 emise skleníkových plynů o pět procent pod úroveň roku 1990. V roce 2014 má 

být Kjótský protokol II přezkoumán.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29
 Informační centrum OSN v Praze: Klimatická konference v Dauhá skončila prodloužením Kjótského protokolu 

do roku 2020, 2012 [online]. OSN [02-21-2013]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1803 

30
 ČTK: Kjótský protokol prodloužení do 2020, 2012 [online]. ČTK [01-30-2013]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/206806-kjotsky-protokol-prodlouzen-do-2020/ 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/206806-kjotsky-protokol-prodlouzen-do-2020/
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Tab. 4.1.1. - Předpokládané emise skleníkových plynů jednotlivých členských států EU v roce 2020 

Zdroj: Příloha návrhu rozhodnutí o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů (KOM(2008) 

17 v konečném znění) 

Pozn.: V tabulce 4.1.1 je možné vidět trend předpokládaných emisí skleníkových plynů v jednotlivých členských 

státech v roce 2020. Záporné hodnoty redukce znamenají Protokolem povolený emisní nárůst. Česká republika 

bude muset snížit emise o 9 %.  

 

  

 

Mezní hodnoty emisí 

skleníkových plynů jednotlivých 

členských států v roce 2020 oproti 

úrovním z roku 2005 

Emise skleníkových plynů členských států 

v roce 2020, které vyplývají z provádění článku 3 

(v tunách ekvivalentu CO2) 

Belgie -15 % 70954356 

Bulharsko 20 % 35161279 

Česká republika 9 % 68739717 

Dánsko -20 % 29868050 

Estonsko 11 % 8886125 

Finsko -16 % 29742510 

Francie -14 % 354448112 

Irsko -20 % 37916451 

Itálie -13 % 305319498 

Kypr -5 % 4633210 

Litva 15 % 18429024 

Lotyšsko 17 % 9386920 

Lucembursko -20 % 8522041 

Maďarsko 10 % 58024562 

Malta 5 % 1532621 

Německo -14 % 438917769 

Nizozemsko -16 % 107302767 

Polsko 14 % 216592037 

Portugalsko 1 % 48417146 

Rakousko -16 % 49842602 

Rumunsko 19 % 98477458 

Řecko -4 % 64052250 

Slovensko 13 % 23553300 

Slovinsko 4 % 12135860 

Španělsko -10 % 219018864 

Švédsko -17 % 37266379 

Velká Británie -16 % 310387829 
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4.1.2. Biopaliva v USA a Brazílii 

USA 

Následující řádky jsou věnovány problematice biopaliv v USA, analýze současné situace a 

budoucímu vývoji. Na rozdíl od Evropy se v USA vyrábí biopaliva zejména z kukuřice a 

cukrové třtiny. Proto s problematikou úzce souvisí i potravinové zásoby a zvyšující se ceny 

potravin. Tento trend je i neprávem přiřazován k České republice. V USA je spotřeba biopaliv 

v rozvinutější fázi než v ČR, ale i v Evropě, postupně přechází ke druhé generaci biopaliv, 

právě z důvodu velké zátěže na ceny a zásoby potravin.  

V USA mají biopaliva v dopravě dlouhou tradici – na spalování bioetanolu byly 

konstruovány např. již některé varianty slavného Fordu model T. S příznivými cenami 

ropných produktů však byl tento směr opuštěn až do ropných krizí v 70. letech dvacátého 

století. V reakci na krizi v roce 1973 založilo Ministerstvo energetiky Laboratoř pro 

obnovitelnou energii, která se zabývala mj. též výzkumem a stanovováním standardů v oblasti 

biopaliv. 

Podpora alternativních zdrojů energie byla v USA motivována spíše snahou o snížení 

závislosti na dovozu fosilních paliv, částečně je zdůvodňována i snahou o omezování 

skleníkového efektu. Přestože se USA nepřipojila ke Kjótskému protokolu, přijala postupně 

řadu opatření s cílem plnit jeho požadavky. Jednou z nejvýznamnějších norem v tomto ohledu 

je Zákon o energetické politice, který již v první verzi z roku 1992 zavádí podpůrné programy 

ve prospěch obnovitelných zdrojů energie. Nové znění zákona schválené v roce 2005 

zmocnilo Agenturu pro životní prostředí, aby ve spolupráci s ministerstvem energetiky a 

ministerstvem zemědělství uvedla do života program zavádění obnovitelných paliv. Program 

mj. zavedl povinnost, aby paliva při uvádění na trh obsahovala obnovitelnou složku, např. 

bioetanol. Na základě zákona o energetické nezávislosti a bezpečnosti z roku 2007 byl 

povinný podíl bioložky zvýšen od roku 2009 na 10,21 %. Téhož roku byl program upraven na 

verzi 2 tak, že na biopaliva byla vztažena podobná kritéria udržitelnosti jako v EU, zejména 

požadavky na limit emisí skleníkových plynů vznikajících během celého procesu výroby 

biopaliv, od pěstování plodin přes jejich výrobu až po distribuci.  

Pro zvyšování absolutního i relativního objemu biopaliv existuje v USA řada podpůrných 

ekonomických programů, jako jsou daňové úlevy, záruky za půjčky, případně i přímé dotace a 
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to působí příznivě na spotřebu barelů na den, jak je možné vidět v grafu 4.1.2. Např. v roce 

2010 dosahovaly podpory a úlevy na federální úrovni (bez započtení podpory jednotlivých 

států případně měst) 6,646 mld. dolarů, z čehož přímá podpora činila 314 mil. a daňové úlevy 

6,33 mld.
31

   

Graf 4.1.2- Globální porovnání produkce biopaliv v letech 1990-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.energytrendsinsider.com 

Pozn.: V grafu 4.1.2. je možné vidět, jak se vyvíjela biopaliva v letech 1990-2011 a je v z něj patrné, že USA ze 

začátku postupovala pomaleji s produkcí než Brazílie, ale od roku 2005 je lídrem v počtu milionů barelů za den.  

Komerční růst a dlouhodobá životaschopnost obnovitelných paliv v USA jsou ztěžovány 

množstvím technických a ekonomických překážek. Zajištění toho, aby byly k dispozici 

spolehlivé, hojné a dostupné suroviny, je klíčové pro vyvíjení silného průmyslu obnovitelných 

paliv ve Spojených státech. Farmáři potřebují vědět, že plodiny pro výrobu biopaliv, které 

produkují, budou mít ziskový trh, zatímco rafinéři potřebují jistotu, že když vybudují podnik, 

bude biomasa, kterou potřebují, snadno dostupná a oceněná tak, aby biopaliva, která vyrábějí, 

                                                 

31
 Berman Group, spolupráce Radim Špaček Consulting: Legislativní rámec a praxe v oblasti biopaliv v EU a 

USA, 2012 [online]. Berman Group [02-03-2013] Dostupné z: http://www.scienceweek.cz/biopaliva-v-eu-a-usa-

iid-91527 
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mohla být konkurenceschopná ve vztahu k palivům na základě ropy. Je potřeba, aby každý v 

zásobovacím řetězci s biopalivy byl schopen vytvářet zisk.
32

 

Brazílie 

Brazílie je 2. největší výrobce biopaliv na světě po USA a zároveň má nejdelší historii ve 

výrobě biopaliv, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3. Brazílie a USA společně produkují až 

90% světového bioetanolu. Vývoj produkce bioetanolu v Brazílii v poslední letech ukazuje 

tabulka 4.1.2. 

Tab. 4.1.2. - Vývoj produkce bioetanolu v Brazílii
 
 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 

Produkce (mld. litrů) 16,0 17,0 19,0 22,5 24,9 

Zdroj: www.mzv.cz/file/573947/Ropny_prumysl_a_biopaliva.doc 

Pozn.: V tabulce je vidět vývoj produkce bioetanolu v Brazílii od roku 2005 do roku 2009, produkce stále stoupá 

a je tomu tak i v následujících letech.  

V roce 2009 zde bylo vyrobeno 24,9 mld. litrů bioetanolu (36 mld. litrů v USA). Brazílie 

je nejlevnější světový výrobce etanolu. Výroba jednoho litru etanolu z cukrové třtiny přijde na 

20-22 centů. V USA litr etanolu vyrobený z kukuřice stojí 30-32 centů (Čína 35-40 centů, 

Indie 40-45 centů, EU 45-55 centů).  

Brazílie je největší světový vývozce etanolu. Zhruba 20 % brazilského etanolu směřuje na 

export. Brazílie se podílí téměř 50 % na světovém exportu etanolu. Největším dovozcem 

brazilského etanolu je USA (27 %). Dalšími významnými dovozci jsou Nizozemsko, 

Japonsko, Jamajka, Salvador, Kostarika, Trinidad/Tobago, Nigérie, Švédsko, Korea, Mexiko. 

V Brazílii je přibližně 400 závodů na zpracování cukrové třtiny a výrobu bioetanolu.  

                                                 

32 
Agricultural Research: Výzkum rozvoje výroby biopaliv v USA 2012 [online]. Agricultural Research  [02-20-

2013]. Dostupné z: http://www.agris.cz/clanek/177769?id_cause=8 

 

http://www.agris.cz/clanek/177769?id_cause=8
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Brazilský bioetanol získaný z cukrové třtiny přispívá ke snižování emisí CO2. Podobně je 

na tom také švédský etanol získaný jako vedlejší produkt při výrobě celulózy. Podobně dobré 

účinky má bionafta vyrobená ze zvířecího tuku a použitého kuchyňského oleje. Vzhledem 

k emisím skleníkových plynů je brazilský etanol vyrobený z cukrové třtiny v současné době 

nejefektivnější biopalivo z komerčně vyráběných biopaliv. Při spalování emituje o 60-100 % 

méně skleníkových plynů ve srovnání s benzínem. Bohužel do celkové bilance nejsou 

započítány emise vznikající při sklizni, zpracování třtiny na palivo a distribuci.
33

  

Z hlediska konkurenceschopnosti výroby biopaliv představuje Brazílie absolutní světovou 

špičku. Jde o kombinaci příznivých podmínek pro pěstování vhodných zemědělských surovin 

pro výrobu bioetanolu (např. cukrové třtiny) a bionafty (sóji, slunečnice, africké palmy apod.) 

a nízkých výrobních nákladů spojených zejména s levnou pracovní sílou. Výrobní náklady na 

bioetanol z cukrové třtiny v Brazílii jsou více než dvojnásobně nižší, než výrobní náklady 

bioetanolu z ostatních surovin (kukuřice, cukrová řepa apod.) v USA nebo v Evropě. 

Kdyby byl světový trh s etanolem rozšířenější, mohla by Brazílie poptávku v klidu zvládat 

a stát se Saúdskou bioArábií. Dnes cukrová třtina pokrývá pouze 1,5 % brazilské orné půdy. 

A jen 55 % z toho je použito na výrobu etanolu, ze zbytku se dál dělá cukr. V celé zemi je jen 

něco přes čtyři stovky mlýnů, které ji zpracovávají, prostor pro další expanzi je tu obrovský. 

Cukrová třtina je efektivnější, zatímco v USA při použití litru etanolu pro vypěstování a 

zpracování kukuřice se ho vyrobí pouze 1,3–1,6 litru, u cukrové třtiny je poměr mnohem 

příznivější – na jeden použitý litr vyjde 8,3–10,2 litru nového paliva. 

To zní jako udržitelný rozvoj. Na rozdíl od ropy se dá cukernatá rostlina sklízet pořád. Nové 

plantáže s třtinou vznikají tisíce kilometrů od džungle, a to hlavně na opuštěných pastvinách.  

V Brazílii je stále dost orné půdy na produkci potravin. Třeba množství vypěstovaného 

obilí se za posledních deset let z dvojnásobilo. Dříve se do etanolu, který měl v 90. letech 

auru všeléku na energetické problémy planety, pouštěli především naftaři. U nevítané 

konkurence zpochybňovali studiemi především údajnou vyšší čistotu spalování. Nyní už 

                                                 

33
 MZV ČR: REMEŠ, Jaroslav: Vzestup ropného průmyslu a fenomén biopaliv v Brazílii, ze dne 4. května 2010 

[online]. MZV ČR [03-18-2013]. Dostupné z: www.mzv.cz/file/573947/Ropny_prumysl_a_biopaliva.doc 
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ropné společnosti zvažují, jak podnikat i v této branži. A proto je a bude nadále Brazílie 

světovou velmocí v oblasti výroby, produkce a exportu biopaliv na světě.
34

 

Globální trendy byly charakterizovány, v příloze č. 2 je možné vidět, jak se v budoucnu 

bude rozšiřovat zemědělská půda za účelem pěstování plodin pro biopaliva ve světě a 

konkrétně je zde porovnána Brazílie a Evropská Unie. Následuje Evropská Unie a pozice 

biopaliv do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34
 FOLTÝN, I., ZEDNÍČKOVÁ, I.: Problematika biopaliv v Brazílii. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a 

informací, 2008. ISBN 978-80-86671-53-6 
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4.2.  Biopaliva v EU a jejich budoucnost 

Na základě prostudovaných materiálů bylo zjištěno, že o možném omezení podpory 

biopaliv od roku 2020 se na úrovni evropského parlamentu diskutuje. V tabulce 4.2. je vidět, 

že ve státech EU od roku 2005 stále stoupá spotřeba s bioetanolu a bude růst i v budoucnu. 

Nejvýraznější nárůst spotřeby je ve Velké Británii, kde je výroba etanolu spojena s rozvojem 

nových energetických plodin. Problém je v jižní Evropě: totiž Itálii, Řecku a Španělsku. 

V této oblasti se pěstuje málo energetických plodin jako je třeba zrní, proto bude nutné je 

podpořit dovozem bioetanolu a krmiv. V současné době má EU výrobní kapacitu zhruba 7,3 

mld. litrů
35

.  

Podle výkonného ředitele AEBIOM (evropské sdružení pro biomasu) Jeana-Marca 

Jossarta probíhá v tuto chvíli v Bruselu především debata o další podpoře biopaliv. Nevyplývá 

z ní však, že by EU dosavadní podporu biopaliv omezovala. Může ale dojít k tomu, že budou 

zpřísněny podmínky tzv. kritérií udržitelnosti a zpřísní se také podmínky kontroly tzv. 

nepřímé změny využívání půdy tak, aby pěstování biopaliv nemohlo motivovat k využívání 

zalesněné půdy.  

Tab. 4.2.-  Použití bioetanolu v EU pro silniční dopravu  

 

 

 

 

 

 

zdroj: http://www.thebioenergysite.com/articles/811/analysis-of-the-eu-national-plans 

                                                 

35The bioenergy site: Analysis of the National EU plans, leden 2011 [online]. The bioenergy site [03-05-2013]. Dostupné z: 

http://www.thebioenergysite.com/articles/811/analysis-of-the-eu-national-plans 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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Pozn.: Tabulka 4.2. vypovídá o tom, kolik litrů bioetanolu se použilo pro dopravní účely ve vybraných státech 

EU v letech 2005 a 2010. Mezi roky 2005 a 2010 došlo k nárůstu spotřeby o téměř 400 %. Pro roky 2015 a 2020 

jde pouze o předpokládané prognózy vývoje, ale už nyní je jasné, že spotřeba bioetanolu bude stále stoupat.  

Od roku 2010 byl import bioetanolu z Brazílie nahrazen dovozem z konkurenční USA, jak 

je vidět v grafu 4.2. Většina těchto produktů se snaží vyhnout vysokému dovoznímu clu EU, 

došlo ale ke zrušení rozdílu mezi světovou a chráněnou evropskou cenou a tím pádem se 

zmenšila i cena bioetanolu. I přes přesunutí těchto směsí do vyšší celní sazby, se očekává, že 

dovozy ze Spojených států zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2012 a to je cca 1 mld. litrů. 

Tato prognóza je založena především na skutečnosti, že domácí produkce EU je nedostatečná 

pro splnění rostoucí regulované domácí poptávky.  

Graf  4.2.- import bioetanolu v letech 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EU Biofuels Annual 2012 

Pozn.: Z grafu 4.2. je patrné, že v roce 2009 začal prudce klesat dovoz bioetanolu z Brazílie, zatímco dovoz 

z USA na přelomu let 2009 a 2010 stoupal, až se roce 2011 dostal ještě výše než kdykoliv předtím byl import 

z Brazílie.  V roce 2012 trend pokračoval a bude i nadále, jelikož EU není zatím ve výrobě etanolu samostatná.  
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Co se týká samotné argumentace o tom, že biopaliva mohou za nedostatek potravin, 

kterou v poslední době prosazuje především šéf potravinářské společnosti Nestlé Peter 

Brabeck, tak je třeba si uvědomit, že v Evropě dlouhodobě existuje dostatečná výměra 

zemědělské plochy umožňující jak potravinářskou produkci, tak výrobu biopaliv. V grafu 4.2. 

je vidět, jak stoupala a bude stále stoupat spotřeba biopaliv v EU v porovnání s USA a 

Brazilií. Zatímco na obou Amerických kontinentech se biopaliva vyvíjí skokově, v EU 

dochází k postupnému vývoji. Budoucí vývoj je odhadem National Plan a Federation of 

American scientists. Kdyby tomu tak nebylo, těžko by existoval požadavek pro zemědělce 

ponechat část jejich polí v klidu, se kterým se počítá v návrhu Společné zemědělské politiky 

EU.  

Od 1. ledna 2012 musí všichni, od pěstitelů přes výrobce až po distributory, prokázat 

certifikátem, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria udržitelnosti. Certifikace 

zaručuje, že tyto plodiny byly pěstovány v souladu se správnou zemědělskou praxí a na půdě, 

kde se nenachází cenné ekosystémy typu pralesů, mokřadů apod. Z toho profitují čeští 

zemědělci, protože jako dodavatelé lokálních surovin mají v hodnocení výhodu před dovozci 

ze vzdálenějších zemí. Je pravdou, že v minulosti existovaly případy, kdy i kvůli biopalivům 

byly vykáceny deštné pralesy, a je pravdou, že v takovém případě nemůže být o nějaké úspoře 

skleníkových plynů ani řeč. K zamezení těchto extrémních jevů mají však sloužit právě nově 

zavedená kritéria udržitelnosti výroby biopaliv, viz. klimatický a energetický balíček EU.
36 

Klimatický a energetický balíček EU  

The EU Energy and Climate Change Package, v překladu klimatický a energetický balíček 

EU zahrnuje cíle tzv. 20/20/20:  

 20 % snížení skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990; 

 20 % zlepšení energetické účinnosti ve srovnání s předpovědí pro rok 2020; 

                                                 

36
 BIOM: Omezení podpory biopaliv ze strany EU nehrozí, ke zpřísnění podmínek kritérií udržitelnosti dojít 

může, 20. září 2012 [online]. BIOM [02-25-2013]. ISSN: 1801-2655. Dostupné z: <http://biom.cz/cz-kapalna-

biopaliva/odborne-clanky/omezeni-podpory-biopaliv-ze-strany-eu-nehrozi-ke-zprisneni-podminek-kriterii-

udrzitelnosti-dojit-muze>. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mok%C5%99ad
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/De%C5%A1tn%C3%BD_prales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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 20 % podílu energie z obnovitelných zdrojů z celkové spotřeby energie EU. 

Z těchto 20 % musí minimálně polovinu, tj. 10 % tvořit použití obnovitelných 

zdrojů v dopravě ve všech členských státech. 

Dosáhnout 20 % podílu obnovitelných zdrojů energie z celkové spotřeby energie je cílem 

celé EU. Směrnice 2009/28/ES stanovuje konkrétní cíle pro jednotlivé členské státy podle 

jejich schopnosti a kapacity je plnit. Některé státy budou muset dosáhnout mnohem více než 

20 % obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 než jiné členské státy. Například Švédsko 

bude muset dosáhnout 49 %, zatímco Malta jen 10 %. Cíle pro 4 největší evropské ekonomiky 

jsou: Německo 18 %, Francie 23 %, Velká Británie 15 % a Itálie 17 %. Tyto očekávané 

výsledky byly stanoveny Evropskou Komisí a budou záviset na aktuální situaci a 

hospodářském růstu v jednotlivých členských státech.   

Biopaliva musí splňovat určitá kritéria udržitelnosti pro splnění 10 % cíle:  

 Musí splňovat kritéria udržitelnosti uvedené níže, včetně snížení emisí 

skleníkových plynů o nejméně 35 % ve srovnání s fosilními palivy. Od roku 2017, 

musí být snížení 50 % a alespoň 60 % pro nové druhy. 

 Biopaliva druhé generace budou dostávat dvojí kredit. To znamená, že biopaliva 

vyrobená z lignocelulózy, nepotravinářských celulózových odpadů a zbytků 

materiálů se budou počítat dvojnásobně k dosažení 10 % cíle. Výpočty jsou 

prováděny na energetické bázi. 

 Elektřina z obnovitelných zdrojů, která bude použita do automobilů, se bude 

počítat s faktorem 2,5 a tím pomůže členským státům dosáhnout cílů rychleji. 
37

 

Přes analýzu globálních a evropských trendů se přesuneme k České republice a dalšímu 

vývoji na území naší země v oblasti biopaliv.    

 

 

                                                 

37
 USDA foreign agricultural service: EU Annual biofuels report 2012. 25. června 2012 [online]. USDA [03-12-

2013] Dostupné z: http://www.usda-france.fr/media/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-27_6-25-2012.pdf 
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4.3. Trendy biopaliv v ČR 

Úvodem se kapitola trendy biopaliv v ČR zabývá stručným popisem odhadovaného 

vývoje biopaliv v podmínkách EU v České republice. Národnímu akčnímu plánu je věnována 

kapitola 4.3.1, ten vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2010. Následuje 

charakteristika a principy Národního alokačního plánu, který byl do roku 2013 inovován a 

pokračuje až do roku 2020. V závěru jsou stručně charakterizovány kampaně na podporu 

biopaliv Biopaliva frčí a Nevzdávejte to! S biopalivy ušetříte. Text je doplněn grafy a 

tabulkami pro lepší pochopení tematiky.  

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.4 Směrnice EU, používání biopaliv v dopravě je od roku 

2012 ovlivněno a podmíněno Směrnicemi 2009/28 a 2009/30/ES, které se významně dotýkají 

uplatňování biopaliv ve směsích s fosilními palivy v dopravě v horizontu do roku 2020. 

Směrnice jsou vzájemně velmi těsně provázané. Účinnost obou směrnic je od ledna 2011. 

Směrnice zdůrazňují v oblasti paliv pro dopravu pozornost na alternativní zdroje se 

zaměřením na biopaliva. Aplikace cílů směrnice je závazná. ČR směrnice 2009/28/ES a 

2009/30/ES transponovala do českého práva prostřednictvím novely zákona o pohonných 

hmotách zákon č. 91/2011 Sb., zákona o ochraně ovzduší č. 221/2011 Sb. a Nařízení vlády č. 

446/2011 Sb.  

Směrnice od roku 2014 zavádí povinnost snižovat emise skleníkových plynů, a to celkem 

o 10 % do roku 2020.  

Cíle má být dosaženo následujícími kroky: 

Do 31. 12. 2020 celkem o 6 %, a to ve dvou krocích, o 2 % do 31. 12. 2014 a do 31. 12.  

2017 o 4 %; 

Další 2 % do 31. 12. 2020, a to dodávkami paliv i pro nesilniční vozidla a použitím 

všech technologií, které mohou snížit emise skleníkových plynů. 

V České republice se musí od 1. ledna 2012 všichni, od pěstitelů přes výrobce až po 

distributory, prokázat certifikátem, že při výrobě a dopravě biosložky byla splněna kritéria 

udržitelnosti. To znamená, že při použití biopaliva vzniklo méně emisí oxidu uhličitého než 

spalováním nafty a benzinu, i když se započítají emise uvolněné do ovzduší při jeho výrobě a 

distribuci. Tato úspora musí činit minimálně 35 % oproti fosilním palivům, v roce 2017 už   

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
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50 % a v roce 2018 dokonce 60 % úspory skleníkových plynů. Typické a standardní hodnoty 

těchto úspor skleníkových plynů u řady biopaliv uvádí tabulka 4.3. 

Tab. 4.3. - úspory skleníkových plynů  

Biopalivo a způsob jeho výroby Typické úspory 

emisí skleník. 

plynů 

Standardní úspory 

emisí skleník. plynů 

Etanol z cukrové řepy 61 % 52 % 

Etanol z pšenice (procesní palivo zemní plyn) 53 % 47 % 

Etanol z pšenice (procesní palivo sláma) 69 % 69 % 

Etanol z kukuřice 56 % 49 % 

Etanol z cukrové třtiny 71 % 71 % 

Bionafta z řepkového semene 45 % 38 % 

Bionafta ze slunečnice 58 % 51 % 

Bionafta ze sóji 40 % 31 % 

Bionafta z palmového oleje 36 % 19 % 

Hydrogenovaný rostlinný olej z řepkového oleje 51 % 47 % 

Hydrogenovaný rostlinný slunečnicový olej 65 % 62 % 

Čistý rostlinný olej z řepkového semene 58 % 57 % 

Bioplyn 84 % 81 % 

Zdroj: Příloha směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2009/28/ES 

Pozn: Standardní hodnoty jsou ve směrnici založeny na třech prvcích: souboru vědeckých údajů, metodě 

stanovené směrnicí a pravidle pro převádění typických hodnot na hodnoty standardní. Vědecké údaje pro 

konkrétní způsob výroby biopaliva/biokapaliny jsou zpracovány podle metody výpočtu typické hodnoty pro 

tento způsob výroby. Pro převedení typické hodnoty na opatrnou standardní hodnotu se na emise původem ze 

"zpracování" použije faktor + 40 %. Na "přepravu a distribuci" se žádný faktor nepoužije, protože přispívají k 

celkovým emisím pouze malou částí. Faktor se nepoužije ani na "pěstování", protože v tomto případě se opatrný 

předpoklad uplatní pomocí určitých omezení v používání standardních hodnot. 

Cíl roku 2014 je považován za splnitelný s využitím stávajícího sortimentu a biopaliv s 

předepsanými kritérii udržitelnosti. Po roce 2014 bude třeba řešit snížení emisí nasazením 

uhlovodíků vyrobených z biomasy a bioolejů. Petrolejářský průmysl je již dnes technicky 

připraven na výrobu motorových paliv s obsahem biopaliv až 10 % objemových. Prostor pro 

větší využití biopaliv v období po roce 2012 je v uplatnění vysokokoncentrovaných směsí. Je 

k tomu vytvořen základní ekonomický předpoklad, daný významnou daňovou úlevou, což 

nízkokoncentrované směsi nemají a je to předmětem kritiky. Uplatnění 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
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vysokokoncentrovaných směsí je vidět v uzavřených dopravních sektorech, zemědělské a 

lesnické výrobě. Stát by nakonec mohl podpořit i nákup vozidel FFV, jež mohou provozovat 

na palivo E85.
38

  Etanol E85 je směs tvořena z 85 % etanolem a 15 % benzínem Natural 95. 

Tento poměr se v průběhu ročních období mění, minimálně však musí být podíl etanolu 70 %. 

Ohledně možného plánu odstranění, případně omezení státních dotací na biopaliva 

vyráběná z produktů zemědělství poté, co v roce 2020 vyprší současná legislativa, si je třeba 

uvědomit, že by taková změna ohrozila jedno silné průmyslové odvětví. Jen v České republice 

totiž zaměstnávají biopaliva okolo deseti tisíc lidí, a navíc pomáhají zachránit některá tradiční 

odvětví, jako je cukrovarnický průmysl (například díky bioetanolu se daří udržet sto 

osmdesátiletou tradici cukrovaru v Dobrovici, o něm více v kapitole 5.1. výrobci biopaliv v 

ČR). Ten kvůli limitům na výrobu cukru, které byly před lety nesmyslně nastaveny, by bez 

biopaliv pravděpodobně kompletně vyhynul, samotné kritizované energetické plodiny, mezi 

které patří řepka olejná či cukrová řepa, je navíc třeba hodnotit v ekonomicko-společenském 

kontextu.  

Často právě nepotravinové využití zemědělských ploch, například pro energetické 

plodiny, pomáhá obzvlášť v době ekonomické krize zemědělcům finančně přežít.
39

 V tabulce 

4.3. je možné vidět domácí produkci v roce 2012 po měsících. Česká republika na podporu 

splnění cílů Kjótského protokolu a EU vytvořila národní akční a alokační plán.   

 

 

 

 

                                                 

38
 ČAPPO: Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2012, 31.května 2012  [online]. 

ČAPPO [02-11-2013]. Dostupné z: http://www.cappo.cz/res/data/000070.pdf 

39
 BIOM: Omezení podpory biopaliv ze strany EU nehrozí, ke zpřísnění podmínek kritérií udržitelnosti dojít 

může, 20. září 2012 [online] BIOM [cit. 2013-02-25]. ISSN: 1801-2655. Dostupné z: <http://biom.cz/cz-

kapalna-biopaliva/odborne-clanky/omezeni-podpory-biopaliv-ze-strany-eu-nehrozi-ke-zprisneni-podminek-

kriterii-udrzitelnosti-dojit-muze>.  

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%A9_plodiny
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Tab. 4.3.- domácí produkce  

 

 

  

 

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 2012 

Pozn.: Tabulka 4.3. ukazuje vývoj domácí produkce, dovozu, vývozu, změny zásob a hrubou spotřebu 

bioetanolu v ČR v roce 2012 po měsících. Domácí produkce v lednu byla kolem 10tis. tun, ale v následujících 

měsících střídavě stoupala a klesala, situace se stabilizovala až v říjnu, kdy došlo k výraznému vzrůstu produkce 

v důsledku sklizně řepy. V oblasti vývozu se situace vyvíjela v závislosti na produkci. Dovoz byl nejvíce využit 

v letních měsících, kdy zásoby cukrové řepy docházejí. Nulový dovoz byl pak zaznamenán od  října 2012.  

4.3.1. Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 

Ve smyslu směrnice 2009/28/ES Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) 

vypracovalo Národní akční plán pro energie z obnovitelných zdrojů (dále jen NAP). Vláda 

NAP projednala dne 25. 8. 2010 a přijala usnesení č. 603/2010, ve kterém NAP vzala na 

vědomí. V části energie pro dopravu je definován program pro dopravu. Definice opatření k 

dosažení cílů směrnic 2009/28/ES a 2009/30/ES v oblasti dopravy v roce 2020 (výňatek z 

NAP). 

Před výčtem opatření potřebných pro tuto oblast je nutno konstatovat, že pojem „doprava“ 

z hlediska nahrazování fosilních benzinů a nafty je velice široký – je do něj zahrnována nejen 

silniční doprava osobními a nákladními vozy, ale i doprava železniční motorovými vozy 

(využívají pro pohon motorovou naftu s jakostí dle ČSN EN 590), říční doprava (opět 

využívající pro pohon motorovou naftu v ČR většinou s jakostí dle ČSN EN 590), letecká 

doprava (používající letecký petrolej, do něhož nelze přidávat biopaliva), ale i pohon 

přepravních zařízení v rezortu zemědělství, v oblasti stavebnictví, těžařství atd., u nichž je 

většinou využívána motorová nafta, a využití elektromobilů v dopravě. Pro započítávání 
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uplatnění alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) v dopravě nelze 

dle platné evropské legislativy počítat s dopravou leteckou a říční.
40

 

Závěrem je možno shrnout výše uvedená opatření k dosažení cíle v roce 2020 nahradit 10 

% všech fosilních benzinů a nafty v oblasti dopravy alternativními palivy z OZE (biopaliva) 

do následujících konkrétních úkolů pro oblast uplatňování uvedených alternativních v 

dopravě ČR:
41

 

 Upravit stávající legislativu (zákony č. 91/2011 Sb., 221/2011 Sb. a 353/2003 Sb., a 

vyhlášku č. 133/2010 Sb.) tak, aby bylo umožněno započítat do plnění povinnosti 

uplatňovat biopaliva i biopaliva vyrobená z bioolejů, odpadů a biomasy (biopaliva 

druhé generace) ve smyslu směrnice 2009/28/ES. 

 Vytvořit na základě vstřícné spolupráce dotyčných rezortů (MD, MF, MPO, MZ, MŽP 

a ÚV) reálnou koncepci uplatňování alternativních paliv z OZE (biopaliv) na období 

2011 až 2020, vycházející ze stávajících tuzemských podmínek, evropské legislativy a 

rovnocenných podmínek pro všechny dotčené podnikatelské subjekty na trhu s palivy. 

 Realizovat ze strany státu podporu v oblasti rozvoje a produkce biopaliv II. generace a 

zpracování bioolejů rafinérskými procesy na uhlovodíková paliva. 

 Vytvořit ze strany státu podmínky pro uplatňování alternativních paliv z OZE 

(biopaliva) srovnatelné s podmínkami využívání CNG pro dopravní účely. 

 Realizovat ze strany státu podporu v oblasti urychlení obnovy vozového parku s cílem 

maximální obnovy a vyřazení zastaralých vozidel. 

 

 

 

                                                 

40
 ČAPPO: Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice k 31. 5. 2012, 31.května 2012  [online]. 

ČAPPO [02-11-2013]. Dostupné z: http://www.cappo.cz/res/data/000070.pdf 

41 
ČAPPO: Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, 2012 [online]. ČAPPO [03-

07-2013]. Dostupné z: http://www.cappo.cz/clanky/zhodnoceni-pouzivani-biopaliv-v-doprave-v-ceske-

republice-k-31-5-2012/ 



55 

 

4.3.2. Národní alokační plán 

S problematikou biopaliv souvisí i znečišťování ovzduší a snižování emisí skleníkových 

plynů. Z tohoto důvodu se mezinárodní společnost snaží tento problém řešit prostřednictvím 

Rámcové dohody OSN o změně klimatu z roku 1992. Byl přijat Kjótský protokol, který 

určuje povinnost pro průmyslově vyspělé země snížit své národní emise skleníkových plynů v 

letech 2008 až 2012 o určené procento a byl prodloužen až do roku 2020, jak již bylo 

probráno v kapitole 4.1.1 Pro ČR z protokolu vyplývá stejný závazek jako pro ostatní země 

Evropské unie, nepřekročit v období let 2008 – 2012 průměrnou úroveň emisí skleníkových 

plynů z roku 1990 sníženou o 8 %.  

Plán je jednou ze základních podmínek funkčního způsobu obchodování a jeho cílem je 

transparentní přidělení kvót skleníkových plynů – zatím jen oxidu uhličitého – jednotlivým 

provozům podle vyhlášky č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence 

podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Plán musí každý 

členský stát předložit Evropské komisi a ostatním členským zemím. Následně je předmětem 

obhajoby ve Výboru pro změnu klimatu, kde k němu mohou vznést námitky, resp. otázky 

ostatní členské státy a výbor navrhne doporučení pro komisi. Evropská komise potom začne 

bilaterální rozhovory, aby posoudila, zda a jak byla dodržena jednotlivá kritéria přípravy 

plánu a principy usměrnění pro jejich přípravu. Výsledkem je přijetí rozhodnutí komise o 

plánu příslušné země. Až po přijetí rozhodnutí je plán závazný pro daný členský stát i pro 

jednotlivé provozy.
42

 Doposud byly stanoveny tři alokační plány, první tříleté období 2005-

2007, další období bylo již na pět let a krylo se s kontrolními obdobími Kjótského protokolu 

2008-2012 a třetí období začalo 1. 1. 2013 a je stanoveno opět v návaznosti na kontrolní 

období Kjótského protokolu 2. Změny a nová ustanovení v novém národním alokačním plánu 

2013-2020 jsou rozebrány níže.    

 

                                                 

42 
Agronavigátor: Národní alokační plán na léta 2008 – 2012, 22. listopadu 2006 [online]. Agronavigátor  [03-

22-2013] Dostupné z: http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/narodni-alokacni-plan-na-leta-2008-2012 
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4.3.2.1. Národní alokační plán 2013-2020 

V roce 2013 začne třetí fáze obchodování s emisními povolenkami (tzv. EU ETS) a 

přinese s sebou několik změn, především povinnost jejich plného aukcionování u 

energetických subjektů. Česká republika si ale kvůli své závislosti na jednom typu fosilního 

paliva, a to hnědém uhlí, vyjednala na základě směrnice 2009/29/ES možnost postupného 

náběhu tohoto systému, tzv. dnes označovanou jako derogace, kdy bude ještě část povolenek 

přidělována bezplatně, avšak v klesající míře, a navíc vázána na modernizace postupů výroby. 

Tepelné elektrárny doposud dostávají povolenky od státu bezplatně (na základě Národního 

alokačního plánu z roku 2008). A tvrdí, že při zrušení derogací, tedy pokud by byly nuceny 

kupovat většinu emisních povolenek již od roku 2013, by to pro ně mělo katastrofální 

ekonomické důsledky a současně vážné sociální dopady na odběratele tepla. Na dálkové 

horkovody je připojena více jak 1/3 obyvatel ČR.  

Dle předběžné alokace vypracované MŽP dostanou 2013 energetické subjekty 52,5 % 

povolenek "zdarma". Často se hovoří o 70 %, ale v tomto čísle je zahrnut i export elektřiny, 

na který se možnost přechodného bezplatného přidělení nevztahuje. Reálně je tedy množství 

nižší. Každý další rok kvůli linerární redukci emisí navíc dojde ke snížení výchozího podílu o 

dalších 7,5 % s cílem plného aukcionování „elektrických“ povolenek (tzn. povolenek na 

samostatnou výrobu elektřiny) v roce 2020. Kumulativní objem bezplatně přidělených 

povolenek činí 39 % z celkových 640 milionů povolenek.
43
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4.3.3. Kampaně na podporu biopaliv v ČR 

Následující kapitola se věnuje dvěma největším kampaním na podporu využití biopaliv 

v České republice. Nejde jen o propagaci, jde především o osvětu a sdělení faktů a informací 

o problematice. Konkrétně se jedná o kampaň Biopaliva frčí, kterou koordinuje Biom  a 

Nevzdávejte to! S biopalivy ušetříte., na níž spolupracuje EuroOil a Čepro. 

Biopaliva frčí 

Kampaň biopaliva frčí není zelená. Její úlohou není lidem vnucovat: „jezděte na 

biopaliva, zachráníte planetu“. Ani by to nebyla pravda. Považuje za důležité zvýšit 

informovanost široké veřejnosti o biopalivech, a to především kapalných. Začala v době, kdy 

se již několik let veřejným prostorem šíří různé spekulace.  Ať již na základě averze vůči 

čemukoli, co podporuje Evropská unie, nebo jako prostředek konkurenčního boje ze strany 

výrobců a distributorů fosilních paliv. Na webových stránkách www.biopalivafrci.cz jsou 

veškeré informace o biopalivech, jako je jejich původ, druhy, vlastnosti a historie. Dále jsou 

zde informace, kde je možné si nechat předělat automobil na typ FVV a jak postupovat při 

tankování. Můžete si zde také vypočítat, kolik ušetříte, když začnete tankovat biopaliva při 

aktuální ceně benzinu a spotřebě vašeho automobilu. Generálními partnery jsou Škoda Auto 

a. s., její distrubotr Laureta, a.s. a výrobci biopaliv Tereos TTD, a.s., Agropodnik Jihlava a 

Preol. Dalšími partnery pak automobilka Ford, sítě čerpacích stanic Čepro a Vena Trade, a 

také firma Europecon zabývající se přestavbami benzínových aut na bioetanol – E85. Škoda 

zapůjčila pro potřeby kampaně dvě Octavie 1.6 typu multifuel, které jsou již od výrobce 

uzpůsobeny pro provoz na bioetanol E85. Mohou ale jezdit i na standardní benzín.  

Nevzdávejte to! S biopalivy ušetříte. 

Společnost Čepro zahájila komunikační kampaň „Nevzdávejte to! S biopalivy ušetříte.“ 

v létě roku 2012. Jejím cílem je upozornit motoristy na rozšířenou nabídku pohonných hmot, 

které nově nabízí síť čerpacích stanic EuroOil. Letní kampaň bojuje s vysokými cenami 

běžných paliv prostřednictvím printu, outdooru, rádia a široké podpoře přímo na čerpacích 

stanicích. Čepro, které stanice EuroOil vlastní, se tímto krokem jako první velká síť otevřeně 

hlásí k propagaci alternativních paliv. Celou kampaní provází vizuál bílé vlajky trčící z 

otevřené nádrže auta. Silný motiv má upozornit na čím dál vyšší ceny běžných fosilních paliv, 

které některé řidiče přiměly omezit užívání svých vozů. Kampaň má také edukativní 

http://www.biopalivafrci.cz/
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charakter. Pomocí letáků distribuovaných na čerpacích stanicích EuroOil a na webu 

www.nevzdavejteto.cz informuje řidiče o výhodách a správném používání biopaliv a 

upozorňuje, na co si dát při jejich používání pozor. Výhodná nabídka biopaliv bude průběžně 

připomínána až do konce roku. Na kampani se podílí také společnosti Ethanol Energy, a.s. a 

Tereos TTD, a.s., dodavatelé biosložek a biopaliv pro čerpací stanice EuroOil. O výše 

zmíněných společnost více v kapitole 5.  

Kapitola analýza možností využití biopaliv v ČR se věnovala vývojovým trendům 

v oblasti biopaliv. Na základě analýzy a syntézy zjištěných dat lze provést zhodnocení, závěry 

a navrhnout změny v oblasti problematiky biopaliv. O tom pojednává následující kapitola.  
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5. Zhodnocení, návrhy a doporučení  

Cílem kapitoly je provést zhodnocení dostupných informací, dosažených výsledků a 

úskalí při sběru dat ke vzniku této diplomové práce. V kapitole 5.2. je provedena verifikace 

stanovených hypotéz. Metodou deskripce autor poukazuje na složitou situaci v oblasti 

problematiky biopaliv v České republice v návaznosti na svět a Evropskou Unii. Opět se 

jedná přehled obecných poznatků a konkrétně o bioetanol, kterému se práce věnuje více 

v detailu. V úvodu je výčet a charakteristika českých producentů biopaliv se zhodnocením 

jejich současného a budoucího potenciálu pro další výrobu biopaliv a bioetanolu pro 

přimíchávání do Naturalu 95 v podmínkách České republiky.  

Kapitola návrhy a doporučení je rozdělena na více částí, první se věnuje návrhů na změny 

v oblasti legislativy v České republice, druhá je zaměřena na oblast podpory státu a třetí klade 

důraz na informovanost obyvatelstva.  

5.1. Výrobci biopaliv v ČR 

Tereos TTD, a.s.  

Tereos je družstevní koncern specializovaný na přímé zpracování cukrovky, cukrové 

třtiny a obilí na kompletní sortiment cukrů, škrobárenských výrobků, lihu, bioetanolu, 

vedlejších produktů používaných jako krmiva a elektrické energie. Díky svým 37 výrobním 

závodům v Evropě, Jižní Americe a v Africe nabízí Tereos dlouhodobý odbyt pro produkci 

z jednoho milionu hektarů zemědělské půdy. V posledních dvaceti letech silně expandoval a 

svou celkovou zvýšil na 50-ti násobek. Tereos tak dokáže čelit celosvětové konsolidaci ve 

svých odvětvích podnikání, mezinárodnímu propojení trhů a volatilitě kursů surovin.  

Tereos TTD, a.s. je v současnosti největším českým producentem cukru a lihu (jemný, 

technický, bioetanol). Ve svých pěti závodech ročně vyrobí z cukrové řepy zhruba 210 tisíc 

tun cukru (cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí), 800 tis. hl. lihu (lihovar Dobrovice - 

bioetanol, lihovar Chrudim – jemný a technický líh). V Balícím centru Mělník se ročně zabalí 

do spotřebitelského balení více než 90 tis. tun cukru. Historie společnosti sahá až do roku 

1831, kdy byla zahájena výroba cukru v cukrovaru Dobrovice. Cukr je zde tedy nepřetržitě 

vyráběn již více než 178 let. Cukrovar Dobrovice prošel v posledních letech výraznou 

modernizací a dnes patří mezi největší závody ve střední a východní Evropě. Cukrová řepa 
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jako základní surovina nejenom pro výrobu potraviny (cukr), ale i nově i pro výrobu 

obnovitelné energie (bioetanol) je dodávána přibližně 410 pěstiteli z plochy 32 tis. ha.  

Bioetanolový závod v Dobrovici, který je nyní součástí společnosti  Tereos TTD, a. s., je 

vůbec prvním průmyslovým lihovarem na výrobu bezvodého kvasného lihu (bioetanolu) v 

České republice. Výroba bioetanolu byla zahájena v říjnu 2006. Od ledna 2009 lihovar 

dodává jako první výrobce ve střední a východní Evropě na český trh biopalivo E85. Roční 

výrobní kapacita lihovaru, která je jeden milion hektolitrů, činí z tohoto závodu největší 

průmyslový lihovar v České republice a nejmodernější lihovar ve střední a východní Evropě. 

K vybudování lihovaru měla společnost Cukrovary a lihovary TTD tři impulsy: podporu 

akcionářů - francouzské skupiny Tereos, nutnost najít po zavedení nového cukerního pořádku 

uplatnění pro cukrovou řepu a také možnost provázat celou řadu výrobních technologií s 

cukrovarem v Dobrovici. Od roku 2006 je tak společnost Cukrovary a lihovary TTD díky 

synergii cukrovaru s lihovarem vedoucí skupinou ve zpracování cukrové řepy v České 

republice, jejímž cílem je být i nadále silným, spolehlivým a stabilním partnerem pro české 

pěstitele cukrové řepy.    

Prodeje společnosti Tereos TTD, a.s. jsou realizovány jak v České republice, kde je 

bioetanol dodáván všem významným českým petrochemickým a distribučním společnostem, 

tak i v zahraničí. Z celkového realizovaného množství v roce 2010 v celkové výši 439 tisíc hl. 

bylo vice jak 70 % dodáno na český trh. Druhým nejvýznamnějším trhem z pohledu prodeje 

bietanolu je Německo, kde společnost Tereos TTD, a.s. navázala přímou spolupráci s 

nadnárodními petrolejářskými společnostmi. 
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Ethanol Energy, a.s. 

Více jak 140 let byla hlavní činností závodu výroba řepného cukru, který se z drtivé 

většiny exportoval do zahraničí. Vznik společnosti se datuje od roku 1856, kdy se rozhodl 

tehdejší majitel Alexander Scholler zahájit výstavbu výrobny bílého cukru, pod vedením 

Karla Brockhoffa. Celkové množství zpracované cukrové řepy tehdy činilo 13 000 tun. Roku 

1868 byla společnost zapsána pod názvem Komanditní společnost Scholler a spol. se sídlem 

ve Vídni. V roce 1948 proběhlo znárodnění firmy a následně v roce 1953 opětovná změna 

názvu na Cukrovar a rafinerie cukru ve Vrdech. Počátkem roku 1960 byla národní společnost 

zařazena jako součást Kolínských cukrovarů. Tuto éru však ukončila roku 1993 úspěšná 

privatizace národního podniku za vzniku společnosti Union cukr, jež sdružoval kromě 

vdovského cukrovaru ještě cukrovar v Nymburce, Cerhenicích a Českém Brodě. V roce 1998 

byla výroba řepného cukru ukončena.  

Roku 1999, kdy se stala vlastníkem společnost Dehtochema Bitumat a.s., zabývající se 

výrobou asfaltových izolačních materiálů a opět obnovila výrobu bílého zboží. 

Ovšem ryze podnikatelská povaha vlastníků rozhodla o novém podnikatelském záměru a to 

vestavbě výrobny bioetanolu do stávajícího areálu cukrovaru Vrdy, zatím jediné svého druhu 

a kapacity v ČR.  

Ethanol Energy a.s. vznikla 5. 6. 2006 jako společnost provozující výrobní závod na 

výrobu bezvodého etanolu určeného k přimíchávání do automobilových benzínů, nebo k 

výrobě tzv. čistých alternativních motorových paliv. Roční kapacita výroby činí 57 000 tun 

bezvodého etanolu. Areál závodu se nachází v obci Vrdy u Čáslavi, ve Středočeském kraji, 12 

km východně od Kutné Hory. Logisticky je výhodné umístění při státní silnici Čáslav - 

Chrudim a součástí vybavení areálu je vlastní železniční vlečka.
44
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5.2. Zhodnocení 

Kapitola zhodnocení se věnuje zhodnocení práce a ověření stanovených hypotéz. 

Jednotlivé hypotézy byly verifikovány v praktické části, zde je provedeno závěrečné 

potvrzení s důkazem a diskuzí.  

Situaci v České republice je možné hodnotit z více pohledů. Jedna strana jsou povinná 

nařízení a směrnice Evropské Unie, která jako členský stát musíme dodržovat. To jsou 

nezpochybnitelná fakta a proti nim nelze nijak zbrojit ani se jim vyhýbat.  

Druhá strana je samotná ČR a její vlastní produkce a především informovanost občanů o 

biopalivech. Česká republika má potenciál být v samostatná v produkci biopaliv pro vlastní 

spotřebu a plnění norem EU. V rámci České republiky je podle posledních analýz Ústavu 

zemědělské ekonomiky a informací k dispozici cca 1 mil. hektarů zemědělské půdy pro 

nepotravinářské využití, aniž by byla ohrožena potravinová bezpečnost země. Půdy je tedy 

dostatek, požadavky na výkrm hospodářských zvířat z rostlinné výroby dlouhodobě klesají s 

poklesem jejich stavů a zemědělci již poměrně dlouhou dobu oceňují stabilitu výkupních cen 

surovin pro výrobu biopaliv včetně bezproblémového odkupu celé jejich produkce. Je tu ale 

problém s tím, kdo bude onu volnou půdu obdělávat. Zemědělci musí mít jistotu, že pokud 

zasadí na svá pole cukrovou řepu, tak jí od nich někdo odkoupí. To by ale musely v ČR 

existovat ochranná opatření a zákony, které by preferovali výkup od domácích pěstitelů před 

dovozem ze třetích zemí. 

Následují jednotlivé hypotézy, jejich verifikace a diskuze.  

Hypotéza 1: Legislativní prostředí v České republice podporuje nedostatečně vnitřní trh 

s biopalivy a české producenty biopaliv.  

Verifikace hypotézy 1: Legislativní prostředí v České republice podporuje vnitřní trh 

s biopalivy a české producenty biopaliv nedostatečně. Hypotéza byla potvrzena. 

Diskuze  

Řešení je podloženo analýzou zákonů, vyhlášek a norem, které jsou pro biopaliva v ČR 

závazná, a nebylo v nich nalezeno nic, co by konkrétně podporovalo vnitřní trh s biopalivy a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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české výrobce biopaliv. Jediná podpora státu spočívá ve vracení spotřební daně z bioetanolu, 

který se míchá do Naturalu ve více než 10% směsi.    

V podmínkách naší republiky je nutné uvažovat na základně vnitřního trhu a místních 

podmínek a ne se neustále odvolávat na problémy, které způsobují biopaliva např. v Brazílii a 

USA. Česká republika má potenciál být nezávislá na dovozu biopaliv ze třetích zemí, aniž by 

došlo k ohrožení potravinové nezávislosti a zvýšené cen. 

Největším překážkou přimíchávání bioetanolu do benzinu je totiž jeho cena, která je 

určována trhem s motorovými palivy a rozpočtovými pravidly státu – ty jsou odvislé od 

politické vůle vládnoucí reprezentace, tedy od podmínek, jaké může nastavit stát. Výše 

uvedená povinnost přimíchávání biopaliva na území ČR je dosud jediným aktem v oblasti 

zavádění biopaliv ze strany státu, takže chybí jakákoliv ekonomická podpora. Mandatorní 

přimíchávání biopaliv do pohonných hmot bez jakékoliv ekonomické podpory způsobuje 

producentům motorových paliv přímou a prokazatelnou finanční újmu, neboť zvyšuje jejich 

výrobní náklady a zhoršuje jejich konkurenceschopnost.  

Je také žádoucí poukázat na rozdíly mezi prakticky neexistující podporou produkce 

bioetanolu a stávajícími podporami u ostatních obnovitelných zdrojů energií – ať již jde o 

vodní elektrárny, solární zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a další. 

Tyto podpory jsou výrazně stimulační a zajišťují dlouhodobé stabilní podmínky pro 

podnikatelské rozhodování. 

Hypotéza 2: Nízká informovanost obyvatelstva o problematice a absence literatury o 

biopalivech v českém jazyce.  

Verifikace hypotézy 2: Na základě literární rešerše provedené za účelem napsání této 

diplomové práce byla zjištěna absence odborné literatury pojednávané o biopalivech jinak než 

pouze z chemického hlediska a proto je téměř nemožné, aby informovanost o problematice 

byla dostatečná. Hypotéza byla potvrzena. 

Diskuze 

Informovanost obyvatelstva o biopalivech je na velice nízké úrovni. Tato hypotéza se 

potvrdila na základě studia dostupné literatury a odborných zdrojů, analýzy, syntézy a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%A1rna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioplyn
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komparace dostupných informací. Dále byla provedena konfrontace přímo s obyvateli ČR a 

webovými blogy, které se zabývají (antipropagandou) biopaliv.  

Téměř každý český řidič netuší, že když tankuje benzin do svého automobilu, zároveň 

čerpá necelých 5 % bioetanolu  a v případě nafty necelých 7 % metylesteru řepkového oleje. 

Do roku 2020 by se tento podíl měl zvýšit minimálně na 10 %. Z celkového množství 

vyrobené energie by pak 13 % mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Tolik naše závazky 

vůči Evropské unii podle směrnice 2009/28/ES. Je zásadní, aby proběhla v ČR údernější 

informační kampaň pro občany. Není možné se nadále schovávat před alternativními zdroji 

energie, protože na ně stejně dříve nebo později dojde a není to otázka století, ale desetiletí. 

Knihy o problematice biopaliv v českém jazyce nebyly vydány, proto bylo nutné čerpat ze 

zahraničních zdrojů. Odborných textů na téma biopaliva z chemického pohledu je dostatek, 

ale ty nejsou pro práci tohoto typu použitelné. Absolutní absence jakéhokoliv knižního vydání 

textu o biopalivech z legislativního pohledu a budoucího vývoje je velký nedostatek do 

budoucna. Odráží to skutečnost, že prozatím byl v České republice projeven malý zájem o 

šíření informací o biopalivech, jejich složení, historii, možnosti využití a především 

budoucnosti v oblasti fosilních paliv. Bylo proto nutné čerpat převážně z ověřených 

internetových zdrojů v českém, anglickém a francouzském jazyce a knih vydaných 

v angličtině.  

Na základě analýzy dostupných informací a především budoucích trendů v oblasti 

biopaliv lze říci, že Česká republika neodůvodněně diskriminuje zavádění a využití biopaliv 

v dopravě celkové povědomí o nich. Výše zmíněné by se dalo shrnout:  

 Nízká informovanost občanů o biopalivech. 

 Absence literatury o problematice. 

 Téměř nulová podpora státu pro zemědělce pěstující energetické plodiny. 

 Neefektivní využití zemědělské půdy. 

 Chybějící podpora státu domácích producentů biopaliv. 

 V podmínkách ČR není ohrožena potravinová bezpečnost. 

Pokud v nejbližších letech nezačne Česká republika aktivně podporovat používání 

biopaliv, mohlo by dojít k nesplnění požadavků směrnic Evropské Unie a Kjótského 

protokolu. Momentálně je situace v naší zemi stabilizovaná, ale s nárůstem procentní složky 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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biopaliv v benzinu a naftě bude docházet ke zvýšení nároků na produkci biopaliv a na to není 

prozatím Česká republika připravená, ani z hlediska zdrojů, ani legislativy. Následující 

kapitola předkládá návrhy a doporučení pro Českou republiku v oblasti biopaliv.  

5.3. Návrhy a doporučení 

V kapitole návrhy a doporučení jsou předloženy možné cesty, kterými by se mohla Česká 

republika ubírat v budoucnu. Jak již bylo řečeno několikrát, je nutné se začít o problematiku 

biopaliv zajímat nejen jako o povinnost nařízenou od Evropské Unie, ale i z pohledu 

vnitrostátního. Postupně jsou navrženy možné legislativní úpravy, ukončit denaturaci lihu na 

výrobu biopaliv, zavést ochranu vnitřního trhu a domácích producentů a snížit finanční 

zatížení. V neposlední řadě začít s masivnější propagační kampaní o biopalivech pro širokou 

veřejnost.  

5.3.1. Návrhy na změny v legislativě   

V České republice existuje jen málo zvýhodnění pro alternativní zdroje energie a 

konkrétně pro biopaliva není podpora v podstatě žádná. Jediné, co je v podmínkách české 

legislativy platné, je sleva na spotřební dani na etanol obsažený v palivech při více než 10 % 

zastoupení. To již bylo probráno v kapitole  3.4.3 zákon o spotřebních daních. Dochází díky 

tomu k legálním daňovým únikům. To je jeden možný pohled na tuto situaci, ale musíme si 

uvědomit, že pokud by se daň platila, bylo by biopalivo E85, které je u nás nečastějším 

druhem, mnohem dražší než např. Natural 95. Pokud by tomu tak opravdu bylo, nikdo by na 

alternativní paliva nejezdil. Lze tedy navrhnout následující úpravy legislativy. 

Zavést sníženou spotřební daň na bioetanol 

Zavést sníženou spotřební daň na bioetanol a zároveň snížit spotřební daň z minerálních 

olejů, které tvoří směs s bioetanolem a tvoří tak palivo E85. V praxi to znamená, že by cílový 

produkt zdaněn byl a tím by nedocházelo k takovým daňovým únikům, i když legálním, jako 

doposud. Biopalivo by bylo i nadále levnější než fosilní palivo. Pokud nedojde k úpravě 

daňových úlev pro biopaliva, budou vždy provozní náklady při provozu na tato paliva výrazně 

vyšší ve srovnání s fosilní alternativou. Nebude tak existovat žádný ekonomický stimul k 

rozšíření v jejich využívání a Česká republika tak nebude schopna splnit závazek 10 % 

náhrady pohonných hmot biopalivy.  

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy


66 

 

Státní podpora pro pěstitele energetických plodin 

Uzákonit státní podporu pro pěstitele energetických plodin jako je cukrová řepa a řepka 

olejka. Zemědělci musí mít jistotu, že o jejich produkci bude zájem. Faktem je také, že tyto 

plodiny nejsou náročné na druh půdy, svažitost ani počasí a je proto možné začít využívat i 

pole, které leží ladem díky jejich nevýhodné poloze; 

Vytvořit možnost „státní úhrady“ úroků  

Vytvořit možnost státní úhrady úroků ze zaplacení záruky spotřební daně při dopravě 

nebo při složení zajišťovací peněžní dávky při provozování daňového skladu. A také možnost 

státní garance bankovních záruk a úvěrů vzniklých pro plnění povinností odesílatele 

bioetanolu při zajištění spotřební daně například prostřednictvím samostatných programů 

EGAP, a. s., PGRLF, a. s., aj.;  

Přijmout tzv. Kodex udržitelnosti pro biopaliva v dopravě v ČR 

Jde o formu dobrovolné a svobodné dohody obchodních partnerů – dodavatelů bioetanolu 

a zpracovatelů směsí pohonných hmot budou plněny závazky a pravidla pro kritéria 

udržitelnosti z hlediska ochrany životního prostředí (enviromentální složky) a požadavky 

sociálního charakteru (ochrana práce, pracovních podmínek aj.) včetně standardů obchodní 

etiky. Tento kodex by se stal závaznou normou v podnicích s majetkovou účastí státu, které 

zpracovávají na území ČR palivový líh.  

Celou problematiku lze shrnout do dvou oblastí. Musíme využít plně potenciál a strukturu 

agrárního sektoru EU i ČR pro výrobu bioetanolu, a tím snížit dovozy ze třetích zemí a 

zároveň snížit neúměrné finanční zatížení domácích producentů bioetanolu na úroveň 

ostatních států EU. Nabízí se mnoho způsobů, jak změnit dosavadní velmi nevýhodné 

podnikatelské podmínky pro české producenty, níže jsou uvedeny možné způsoby řešení.  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bioetanol
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5.3.2. Podpora státu  

Dalším návrhy jsou zaměřeny na zavedení podpory státu. Doposud není v České 

republice, kromě již několikrát zmíněné úlevy od spotřební daně z lihu, žádná podpora 

domácích producentů biopaliv. Následující tři doporučení se věnují zavedení ochrany 

vnitřního trhu, snížení finančního zatížení a denaturaci lihu.  

Ochrana vnitřního trhu a podpora využívání biopaliv 

Nad rámec výše uvedeného zavádějí ostatní členské země EU praktická opatření ochrany 

vlastních vnitřních trhů pro stabilizaci a uplatnění produkce nově se rozvíjejícího 

bioetanolového sektoru na svých územích. Jedná se například o slevy spotřební daně, 

investiční programy, kodexy udržitelnosti pro biopaliva při dovozech a obchodních 

kontraktech, specifické požadavky na kvalitu aj.  

Ve všech okolních státech je také zaveden systém aktivních podpor pro využívání biopaliv 

v dopravě. Vesměs se přitom zajišťují preferenční výhody pro domácí výrobce biopaliv a 

jejich produkční a finanční stabilizaci jako faktoru skutečné a účelné podpory vlastní 

zemědělské prvovýroby. Jako příklad je možné uvést Polsko, kde je ochrana domácího trhu 

stanovena zákonnou povinností, že nejméně 75 % biokomponentů v tekutých palivech musí 

mít surovinový původ v některém ze států EU. Obdobným způsobem postupuje i Maďarsko. 

Také Rakousko, kde dosud existuje dobrovolná dohoda mezi ÖMV a rakouskými výrobci lihu 

o preferování domácí produkce, připravuje v nejbližší době přijetí nových opatření proti 

dovozu bioetanol z třetích zemí. 

Snížení finančního zatížení  

Konkurenceschopnost domácích producentů bioetanolu je snižována i neúměrným 

finančním zatížením požadovaným v EU neobvyklým systémem kontrol výroby a zvláště 

přepravy bioetanolu. Zákonem stanovené navýšení složení finančních prostředků v hotovosti 

z 20 na 40 mil. Kč, které ukládá provozovatel daňového skladu celnímu úřadu, platné od 1. 5. 

2008, spolu se stoprocentním zajištěním spotřební daně při dopravě lihu k příjemci, 

představuje nákladovou položku výrobce zhruba 0,50 Kč.l
–1

. V době finanční krize činí 

producentům bioetanolu značné problémy zajištění finančních prostředků u finančních ústavů, 

navíc se cena těchto peněz neustále zvyšuje. Vstup na trh s biopalivy je finančně náročný a 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kapalna-biopaliva-cile-a-perspektivy
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může si to dovolit jen velká společnost, které má i jiné příjmy, jako např. již zmíněná 

společnost Tereos TTD, a.s. 

Ukončit denaturaci lihu 

Jistým znevýhodněním domácích producentů bioetanolu je povinnost denaturovat 

vyrobený líh. Tento v ČR zákonem stanovený požadavek je v rámci EU zcela ojedinělý, 

uplatňuje jej ještě pouze Irsko a Belgie. Všechny ostatní členské země zavedly používání 

nedenaturovaného lihu do směsí pohonných hmot, čímž se částečně chrání proti nadměrným 

dovozům ze zemí, jako je Brazílie a Pákistán. Dovozní cla ze třetích zemí do zemí EU jsou 

pro nedenaturovaný bioetanol vyšší o 9 EUR.hl
–1

. Dopad pro české producenty při povinném 

dovozu denaturovaného lihu je v důsledku nižšího celního zatížení cca 2,50 Kč.l
–1

. Tuzemští 

výrobci musí ještě vynakládat vícenáklady na denaturaci 0,30–0,40 Kč.l
–1

. V důsledku těchto 

skutečností jsou čeští výrobci ve své produkci dražší téměř o tři koruny na každý 

produkovaný litr v porovnání s dováženým bioetanolem.  

Česká republika má ale své důvody, proč musí být líh denaturovaný. Pokud by totiž nebyl, 

bylo by lehčí ho ilegálně prodávat jako líh, ze kterého se dá vyrábět alkohol bez zatížení 

spotřební daně, jelikož by byl vedený jako bioetanol na výrobu biopaliv. Dalo by se to brát 

jako účinné ochranné opatření, ale pokud ostatní státy líh nedenaturují, je tím domácí 

produkce znevýhodněna. Dovozu bioetanolu a jeho následné přeměně na alkohol stejně 

nezabráníme, jelikož u našich sousedů, jako je Polsko a Slovensko povinnost líh denaturovat 

není. Proto je nutné vytvořit opatření na ochranu vnitřního trhu.  
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5.3.3.  Informovanost obyvatelstva 

Jak již bylo řečeno mnohokrát, v České republice je nedostatek informačních materiálů 

pojednávajících o biopalivech. Proto je nutné začít s osvětou obyvatel ČR, propagačními 

kampaněmi podporovanými Ministerstvem zemědělství a životního prostředí. Návrhy na 

možnosti jak zvýšit informovanost obyvatelstva, jsou následující. 

Propagační kampaně  

V České republice zatím probíhají dvě kampaně na podporu biopaliv, byly zmíněny 

v kapitole 4.3.3., ty jsou ale podporovány soukromými subjekty. Bylo by vhodné, aby se na 

nich začala podílet i odpovědná ministerstva. MZ a MŽP by mohla přijít i s vlastní iniciativou 

pro zvýšení informovanosti obyvatelstva.  

Pořídit FFV automobily pro MZ a MŽP 

 Pokud začnou biopaliva podporovat odpovědná ministerstva, bude to působit motivačně 

na občany ČR. Je potřeba přestat o biopalivech jen mluvit, ale začít jednat. Toto řešení je 

velice nákladné a v podmínkách České republiky nejspíš bohužel nemožné. V některých 

členských státech, např. ve Švédsku, jezdí vládní úředníci v automobilech na biopaliva a 

působí to velice dobře nejen na zvýšení povědomí o alternativních fosilních palivech, zároveň 

dochází k podpoře vnitřního trhu. Pokud by jezdila všechna auta pořízená ministerstvy ČR na 

biopaliva, která by nakupovala od domácích producentů, docházelo by k udržení finančních 

prostředků uvnitř země a zároveň k úspoře v provozních nákladech zapojených ministerstev.    

Motivace k napsání odborných studijních materiálů 

 Problematika biopaliv není žádnou novinkou a přitom není možné najít vhodnou 

literaturu v českém jazyce, která pojednává o biopalivech jinak než z hlediska chemického 

složení a technického využití. K biopalivům se váží mezinárodní smlouvy, směrnice EU, 

zákony ČR, normy ČSN a národní plány a přitom o nich je možné najít informace právě jen 

ve zmíněných dokumentech. Pokud se o problematiku chce zajímat běžný občan, který se 

v zákonech příliš nevyzná, buď to rovnou vzdá a nebo raději navštíví nepřeberné množství 

blogů věnujících se oponování biopalivům, kde dostane zdánlivě celistvou informaci, ale ne 
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vždy pravdivou a nikdy nezaujatě napsanou. V příloze č. 1 jsou příklady kontroverzních 

otázek biopaliv, které byly autorkou vybrány právě z výše zmíněných blogů.  

Závěry z kapitoly zhodnocení, návrhy a doporučení 

Všechna uváděná opatření není možné realizovat bez vstřícného přístupu všech 

zainteresovaných orgánů, především ministerstva zemědělství, ministerstva financí, 

Generálního ředitelství cel a dalších. V mnoha případech se jedná o politická rozhodnutí 

našich zákonodárců, kde v poslední době nenacházíme ochotu řešit uvedené problémy. V 

současné době Svaz lihovarů ČR, který sdružuje všechny české výrobce lihu, vyvíjí 

prostřednictvím většiny svých členů intenzivní jednání se všemi orgány a institucemi, které 

mohou současnou nepříznivou situaci v bioetanolovém programu ovlivnit. Lze jen doufat, že 

návrhy padnou na úrodnou půdu. Jen tak lze posunout problém správným směrem. 
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6. Závěr 

Diplomová práce se zabývala možnostmi využití biopaliv v České republice. Konkrétně se 

věnovala bioetanolu, jeho využití a legislativě. Teoretická část předložila obecná východiska 

k problematice biopaliv jako je složení, druhy a historie. Dále zde byl proveden výčet a 

charakteristika jednotlivých protokolů, směrnic Evropské Unie, zákonů a nařízení České 

republiky závazných pro biopaliva a jejich využití. Cílem empirické části práce bylo vytvořit 

analýzu trendů ve světě, Evropské Unii a především České republice. Bylo přihlíženo 

k aspektu vzájemného propojení mezi státy světa. V poslední kapitole bylo provedeno 

zhodnocení problematiky a konkrétní návrhy na změny v legislativě, podpoře státu a 

informovanosti obyvatelstva ČR.  

Cílem práce bylo navrhnout změny v legislativě v prostředí České republiky a doporučit 

cestu, kterou by se naše země měla v budoucnu ubírat. Cílem empirické části byla analýza 

budoucích trendů v oblasti biopaliv a jejich využití.  

Hypotéza vycházela z předpokladu, že legislativní prostředí v České republice podporuje 

nedostatečně vnitřní trh s biopalivy a české producenty biopaliv. Dílčí hypotéza se zabývala 

nízkou informovaností obyvatelstva o problematice a absencí literatury o biopalivech 

v českém jazyce. Obě hypotézy byly na základě analýzy potvrzeny.  

Na základě zpracovaného textu lze vyslovit závěry pro teorii. V této diplomové práci bylo 

upozorněno na problémy a nedostatky v oblasti využití biopaliv. Zpracovaný text může 

posloužit pro zorientování v problematice z hlediska legislativy a budoucnosti biopaliv ve 

světě, Evropské Unii a České republice.  

V oblastech přínosu do praxe lze doporučit zveřejnění textu široké veřejnosti. Práce byla 

vypracována ve spolupráci s výrobcem biopaliv Tereos TTD, a.s., může tedy sloužit jako 

komplexní informační materiál.  

Práci je možné využít jako metodický materiál pro tvorbu obdobných textů se zaměřením 

na biopaliva.  
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Seznam zkratek  

CH4 = methan  

CO2 = oxid uhličitý 

ČR = Česká republika 

EGAP, a. s. = Exportní garanční a 

pojišťovací společnost 

EK = Evropská komise 

EU= Evropská Unie 

FAME = metylestery mastných kyselin 

FAS = Federation of American scientists  

FFV = flexi fuel vehicles = automobily se 

speciálně upraveným motorem, které 

mohou jezdit na oba druhy paliva – 

biopaliva i benzin 

GJ = Gigajoule = 1,000,000,000 Joule or 1 

million KJ 

GHG = emise skleníkových plynů  

HFCs = částečně fluorované uhlovodíky 

Ktoe = 1000 MT of oil equivalent = 41,868 

GJ = 11.63 GWh 

MEŘO = metylester řepkového oleje 

MJ = Megajoule 

mil. = milionů  

mld. = miliard 

MMT = Million metric tons 

MPO = ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZ= ministerstvo zemědělství 

MŽP = ministerstvo životního prostředí 

NAP = národní akční plán 

N2O = oxid dusný 

NP = National Plan  

obj. = objem 

OPEC = organizace zemí vyvážejících 

ropu 

OZE = obnovitelné zdroje energie 

PFCs = zcela fluorované uhlovodíky 

PGRLF, a. s. = Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond 

PHM = pohonné hmoty 

SF6 = fluorid sírový 
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Příloha č. 1  

Kontroverzní otázky biopaliv  

 Celkový dopad biopaliv na tvorbu skleníkového efektu – jednotlivé studie uvádějí různé 

výsledky, od výrazně pozitivního vlivu až po negativní.  

 Vliv biopaliv na zvyšování cen potravin – faktorů ovlivňujících cenu potravin na 

světových trzích je mnoho, nelze však přesně vyčíslit jejich podíl.  

 Nejsou jednoznačné názory na to, jestli je vhodné „pálit potraviny“ když v některých 

oblastech světa není potravin dostatek.  

 Expanze zemědělské půdy – nelze jednoznačně určit jaké následky bude mít cíl EU 

nahradit 10 % pohonných hmot biopalivy v jednotlivých členských zemích z důvodu 

odlišností půdního fondu.  

 Riziko globálního oteplování – po nedávných aférách s falšováním údajů v oficiálních 

studiích není jasné, do jaké míry je možné věřit teorii globálního oteplování planety a 

jakou mírou se na něm podílí společnost svou činností.  

 Není zřejmé, jaký vliv na životnost motorů bude mít přimíchávání biopaliv do pohonných 

hmot ve výši blížící se limitům stanovených normami.  

 Jsou nutné investice do technologií pro výrobu biopaliv a zároveň je možné zvyšování cen 

komodit z důvodu uměle vytvořené poptávky – velký prostor pro lobování.  

 Regulace uplatňování biopaliv – je vhodné regulovat problematiku, jejíž přínos je sporný 

a na níž se neshodnou ani vědci? 
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Příloha č.2 

Rozšiřování zemědělské půdy za účelem pěstování plodin pro biopaliva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AL-RIFFAI, Perrihan, DIMARANAN, Betina, LABORDE, David Global Trade and Environmental 

Impact Study of the EU Biofuels Mandate 

Pozn.: hodnoty platí pro rok 2020 při 5,6% podílu uplatnění biopaliv  

 


