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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vyuţitím biopaliv v dopravě-zvláště bioetanolem a 

MEŘO(metylestery řepkového oleje). Jsou zde popsána nejčastěji pouţívaná biopaliva, je-

jich vlastnosti, moţnosti vyuţití a moţné problémy při pouţití jako pohonné hmoty. Dále 

jsem se zaměřil na historický vývoj vyuţívání biopaliv jak v Evropské unii, tak i v České 

republice. Nakonec jsem se zabýval legislativou určující povinné přimíchávání biopaliv do 

pohonných hmot.  

Klíčová slova: Biopaliva, bioetanol, FAME/MEŘO,  směrnice 2003/30/ES, motorový ben-

zin, motorová nafta, fosilní paliva, skleníkové plyny.   

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with biofuel utilization in traffic, especially bioethanol and 

"MERO". There are described the most frequently used biofuels, their features, opportuni-

ties of their usage and possible issues if used as driving fuels. Next I focused on the histori-

cal development of biofuels and their utilize both in the European Union and in the Czech 

Republic. Finally I considered the legislation on obligatory addition of biofuels to driving 

fuels. 

 

Keywords: Biofuels, bioethanol, direction 2003/30/ES, engine fuel, diesel fuel, fossil fuels, 

greenhouses gases. 
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1)
 zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších práv-

ních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 
posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní 
předpis vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 
konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 
pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny. 
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2)

 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních 
nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 
3)

 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla  (§ 35 
odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu 
jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 
školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého 
v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, 
a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím 
zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 
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ÚVOD 

Dopravní sektor je po energetice v Evropské unii druhým nejvyšším producentem skleníko-

vých plynů. V České republice je třetí za energetikou a průmyslem. Emise skleníkových 

plynů se v Evropské unii sníţily v letech 1990-2004 o přibliţně 5%, emise CO2(z dopravy) 

se zvýšily o 26%. Nejrychleji rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů tak představují emise 

z dopravy. Evropská komise v lednu 2007 navrhla aby Evropská unie  sledovala cíl, ţe roz-

vinuté země sníţí do roku 2020 emise skleníkových plynů oproti roku 1990 o 30%. Sníţe-

ním emisí z dopravního průmyslu pomůţe v boji proti klimatickým změnám, sníţí závislost 

států na dováţených palivech a v neposlední řadě zlepší kvalitu ovzduší a tím i zdraví oby-

vatel. Jednou z moţností dosaţení toho cíle je výrazné zvýšení vyuţívání alternativních pa-

liv. Přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/30/ES v roce 2003 o podpoře 

vyuţívaní biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě bylo prvním opatřením Evrop-

ské unie vedoucí k rozšíření vyuţívání biopaliv. Dle směrnice by měly členské státy zajistit 

vnitrostátní cíle, dle kterých by bylo na trh uváděno alespoň minimální procento biopaliv a 

jiných obnovitelných pohonných hmot. Referenční hodnota pro tyto cíle činí 5,75% do 31. 

prosince 2010.  

 Nový návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady  o podpoře energie 

z obnovitelných zdrojů představila Komise v lednu 2008, jehoţ cílem je směrnice zavést 

závazný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie a závazný 10% 

minimální cíl na podíl biopaliv v dopravním sektoru platný pro všechny členské státy.  

 Jak se daří tyto cíle naplňovat, jaké máme různé druhy biopaliv, jejich výhody či 

nevýhody oproti klasickým fosilním palivům se dočtete v této práci.     
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 BIOPALIVA 

Biopaliva jsou jedním z alternativních paliv. Jsou vyráběna z biomasy, coţ jsou veškeré or-

ganické materiály pocházející z rostlin, ţivočichů a produktů jejich činnosti. Kdyţ je biopa-

livo pouţito jako přídavek do benzínu nebo motorové nafty, lze pro něj pouţít výraz „bio-

loţka“ nebo „biokomponenta“. Mezi biopaliva patří:bioetanol, bionafta, bioplyn, biometa-

nol, biodimetyléter, bio-ETBE, bio-MTBE, syntetická biopaliva, biovodík, čistý rostlinný 

olej.[1], [2] 

1.1 Dělení biopaliv 

Biopaliva se dělí na pevná biopaliva, kapalná biopaliva a plynná biopaliva. Kapalná biopaliva 

se můţou třídit vícero způsoby, kde se některá překrývají, proto zde uvedu pouze základní 

členění biopaliv.  

           1. alkoholová biopaliva- bioetanol(do záţehových motorů) vyráběný 

z kukuřice, obilí,cukrové třtiny nebo brambor. 

  2. rostlinná biopaliva (do naftových motorů) ve směsi s klasickou naftou, 

nebo jako čistá bionafta 

  3. zkapalněná plynná biopaliva (bioplyn, dřevoplyn)  

  4. odpadní produkty 

 

V České republice připadají nejčastěji v úvahu pro praktické vyuţití  bioetanol, bio--ETBE a 

bionafta(MEŘO/FAME) [2], [14].  

 

1.2 Nejčastěji používané druhy biopaliv a způsoby jejich použití 

1.2.1 Bioetanol  

Výroba  

 Z rostlin, které obsahují cukry a škrob,jako je třeba obilí, řepa, brambory, zelená 

travina a kukuřice lze biologickou  aerobní fermentací a následným odstředěním a destilací 
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získat vysokoprocentní etanol, jenţ se dá pouţít jako doplněk do motorových pohonných 

hmot v poměru do 5-10% bez problémů. V Evropě se nejčastěji vyuţívá pro výrobu bioeta-

nolu cukrová řepa, obilí nebo brambory. Ve světě je to nejčastěji cukrová třtina a kukuřice. 

Bioetanol můţe obsahovat malé mnoţství metanolu a vyšších alkoholů, z toho důvodu se 

bioetanol před expedicí z lihovaru denaturuje, aby se zamezilo jeho případného zneuţití.  

 

 Způsoby pouţití 

 Jsou 3 různé moţnosti pouţití bioetanolu jako součást pro motorové palivo: 

  a)  přímé míchání bioetanolu do benzínu v mnoţství nepřekračujícím povole-

ný limit (4,1 obj.%, červen 2010) 

  b) výroba bio-ETBE(etyl terciární butyléter) na bázi bioetanolu a jeho pouţití 

jako vysokooktanové příměsi benzínu namísto doposud pouţívaného MTBE(metyl terciární 

butyléter) v mnoţství povoleném platnou normou.  

  c) paliva s převáţným obsahem bioetanolu. Např. palivo E85 obsahující 85% 

bioetanolu + 15% benzínu. Automobily pouţívající toto palivo musí mít úpravu palivového 

systému motoru . Pro vyuţití ve vznětových, tj. dieselových motorech je palivo E95, obsa-

hující aţ 95% bioetanolu, zbytek jsou aditiva zlepšující uţitné vlastnosti paliva. Motor vyţa-

duje speciální úpravu a jiţ není schopen provozu na běţnou motorovou naftu.  

Tyto dvě paliva se dají pouţívat pouze ve vozidle, které je k tomuto provozu s těmito palivy 

řádně schválen a homologován. [1] 

 Zhodnocení způsobů 

 - prakticky ihned moţná náhrada MTBE bio-ETBE 

 - menší rozpustnost bio-ETBE ve vodě v porovnání s MTBE 

 - bioetanol obsaţený v benzínu má nepříznivé vlastnosti pro přepravu a dlouhodobé 

skladování 

 - přítomnost bioetanolu v benzínu v nízkých koncentracích zvyšuje tlak par. [3] 

1.2.2 FAME  

( z ang. fatty acid methyl esters-metylestery mastných kyselin).  
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MEŘO(metylester řepkového oleje) jedna z moţností FAME, dále mohou být např. 

metylestery palmového oleje, slunečnicového oleje atd.  

Výroba  

Výchozí surovinou k výrobě FAME můţou být rostlinné oleje, popřípadě i ţivočišné 

tuky . Tyto oleje jsou glyceridy vyšších mastných kyselin a skládají se z různého počtu uhlí-

kových atomů a jsou nenasycené. Výchozí surovina se podrobí reesterifikaci, kdy se glyce-

rin v molekule nahradí za metanol, glycerin se poté oddělí a produkt vyčistí. Tento metyles-

ter má niţší viskozitu a další vlastnosti, které vyhovují pro jeho poţití jako motorové palivo.  

    Způsoby pouţití 

  a) přimíchávání FAME/MEŘO do motorové nafty v nepřekračujícím mnoţ-

stvím povoleného limitu, nyní max. 6,3obj. %(červen 2010).  

  b) jako směsná motorová nafta s obsahem FAME/MEŘO více jak 30obj % . 

Často se tohle motorové palivo prodává pod řadou obchodních názvů, nesprávně se ozna-

čuje jako bionafta.  

  c) Bionafta, čisté FAME/MEŘO.  

Zhodnocení způsobů 

 - k přimíchávání FAME/MEŘO do motorové nafty je potřeba investice do mísících 

zařízení 

 - výroba FAME/MEŘO vyţaduje dotaci. [1] 

1.2.3 Biobutanol  

Biobutanol je z mnoha důvodů výhodnější neţ-li bioetanol. Biobutanol můţe být na rozdíl 

od bioetanolu přidáván do motorových benzínů ve vyšších koncentracích, aţ 10obj.% a je 

moţno jej pouţívat bez úpravy stávajícího motoru. Oproti bioetanolu má asi o 30% vyšší 

energetický obsah. Palivo s příměsí biobutanolu má niţší tenzi par neţ palivo s bioetanolem 

a méně se odpařuje zejména v letním období. Je méně agresivní k většině konstrukčních 

materiálů( i plastů) neţ bioetanol.  

 S porovnání s bioetanolem můţe být nevýhodou menší oktanové číslo a poměrně 

vysoká viskozita(cca 2x větší), coţ by se mohlo ukázat jako negativum u směsných paliv 
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s obsahem biobutanolu  v zimních obdobích s teplotami pod bodem mrazu, jakoţto větším 

odporem při čerpání paliva.  

Výroba 

 Lze jej vyrobit podobně jako etanol fermentací přímo zkvasitelných cukrů tzv. 

ABE(aceton-butanol-ethanol) procesem za pomocí mikroorganismů. Obsah butanolu je 

v klasickém ABE procesu nízký, většinou do 15obj%, coţ je způsobeno biologickým ome-

zením, protoţe butanol při malých koncentracích cca 1,5% inhibuje růst a činnost mikroor-

ganismů a zastavuje celý fermentační proces. Objev nového druhu mikroorganismů, které ve 

fermentovaném roztoku působí  ve vyšších koncentracích a umoţňují maximalizovat výtěţ-

ky butanolu, způsobil zásadní změny v technologii výroby biobutanolu. Proces výroby je 

kontinuální, probíhající ve dvou fermentorech, na neţ navazuje separační zařízení pro sepa-

raci butanolu od ostatního materiálu a velké části vody.  

 V dnešní době je soustřeďována pozornost hlavně na hledání vhodných mikroorga-

nismů a na technologii pro kontinuální získávání butanolu v průběhu fermentačního procesu. 

Další čas bude muset být vynaloţen na testování palivářských vlastností motorových paliv 

s příměsí biobutanolu a to zejména  jeho stabilita pří dlouhodobém skladování. Nalezením 

vhodné suroviny pro výrobu biobutanolu, aby se předešlo problémům u biopaliv 1.generace 

se stává prací mnoha vědeckých týmů . [4] 

1.3 Biopaliva 2. generace 

Všechna výše uvedená biopaliva se řadí do tzv. biopaliv 1.generace, jejichţ surovinou pro  

jejich výrobu je biomasa, u které existuje její konkurenční vyuţití ve výrobě potravin či kr-

miv, coţ má v konečném výsledku dopad na růst cen potravin.  

Surovinou pro biopaliva druhé generace je tzv. nepotravinářská biomasa, kde patří 

lesní biomasa(včetně těţebních zbytků), zemědělský odpad(sláma,seno a jiné zbytky), ener-

getické rostliny(křídlatka, čirok, šťovík apod.), nebo biologický odpad z domácností. Mezi 

takto vyrobená biopaliva z této suroviny patří bioetanol vyráběný z lignocelulózy nebo 

dřevnatých surovin a další produkty získané technologii BTL(biomass to liquid). Transfor-

mační potenciál energetických plodin druhé generace na biopaliva je výrazně vyšší neţ u 

první generace, zato technologický proces je náročnější a sloţitější neţ fermentační výroba 

etanolu či esterifikace olejů.[1], [5], [6].  
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 Biopaliva vyráběná na této bázi jsou tématem mnoha diskuzí, ve kterých jsou brána jako 

vhodnější neţ stávající biopaliva první generace díky niţším nákladům, lepší bilanci sklení-

kových plynů, obsaţené energii a lepší kvalitě. I moţnost vyuţití většího spektra biomasy 

nekonkurující výrobě potravin je brána jako pozitivum. 

 Avšak i biopaliva 2. generace mají své mouchy. Za zmínku určitě stojí to, ţe můţe 

dojít k vyčerpání půdy z důvodu nadměrného odběru odpadní biomasy, která slouţí ja-

ko zdroj ţivin pro půdní mikroorganismy. [7] 
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2 VLIV PŘIDÁVÁNÍ MALÉHO MNOŽSTVÍ BIOSLOŽEK DO 

MOTOROVÝCH PALIV 

2.1 Vliv na provozní náklady  

Z důvodu vyšší ceny a menší výhřevnosti biosloţek, neţ mají uhlovodíková paliva, se zvýší 

spotřeba paliva a tím pádem vzrostou i materiálové náklady.  

2.2 Vliv na výkon motorů  

Vliv obsahu biosloţek v palivu na výkon motoru by měl být minimální, prakticky nepozna-

telný. Vyšší dávkování lihobenzínového paliva by mělo eliminovat menší výhřevnost etano-

lu(zvýší se spotřeba), u naftových motorů by měl být vliv přídavku metylestrů nepatrný, 

poněvadţ výhřevnost metylesterů je jen o málo niţší neţ u fosilní motorové nafty.  

2.3 Vliv na provoz vozidel 

Určité problémy mohou nastat, nebude-li dodrţen poţadavek na maximální přípustný obsah 

vody v bioetanolu, resp. v benzínové směsi. Lihobenzínová směs rozpouští vodu,coţ v praxi 

můţe znamenat pokud smícháme benzín s přídavkem biosloţky(cca 5obj%), který jé téměř 

nasycený vodou, s jiným benzínem(který etanol neobsahuje), dojde k vytvoření zákalu vy-

loučenou vodou. Z tohoto důvodu mohou nastat poruchy startu a chodu motoru, nebo i 

koroze.  

 Lihobenzínové směsí mívají i vyšší tlak par, coţ způsobuje vyšší odpařivost při  ne-

dokonalém zasunutí čerpací pistole do nádrţe při tankování dochází ke ztrátám paliva do 

ovzduší a tím i k znečištění ţivotního prostředí. U starších automobilů zejména v letních 

obdobích můţe vyšší tlak par způsobovat potíţe tím, ţe můţe vytvářet tzv. parní polštáře a 

přerušovat dodávku paliva do motoru.  

 U vznětových(dieselových) motorů nastává problém s menší termální a oxidační 

stabilitou směsi nafty s FAME/MEŘO. Není-li palivo, u odstátého vozidla,  v době cca 3 

měsíců spotřebováno, můţe dojít k tvorbě nerozpustných látek , postupně se začne zanášet 

palivový filtr a vytváří se lepivé nánosy na palivovém čerpadle a tryskách. Tyhle problémy 

mohou nastat u směsné nafty obsahující 30% FAME/MEŘO, prakticky nehrozí pro běţné 
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palivo s příměsí FAME/MEŘO do 5obj.%. Palivo s obsahem FAME/MEŘO vytváří poměr-

ně stálé emulze s vodou. [8] 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 19 

 

3 HISTORIE POUŽÍVÁNÍ BIOPALIV V ČESKÉ REPUBLICE 

Jiţ po první světové válce se začaly vyrábět a prodávat lihobenzinové směsi. Motivace této 

výroby byla převáţně z agrárních důvodů. Vyráběla se dvojsměs autobenzín/bioetanol nebo 

trojsměs autobenzín/bioetanol/benzen pod názvem Dynol nebo Dynakol.  V roce 1935 bylo  

umoţněno vmíchat do automobilových benzínů 50 tisíc tun bioetanolu ročně, coţ činilo 

20% spotřeby benzínů.  

 V roce 1992 byla zahájena další etapa vyuţívání biopaliv a to tzv. Oleoprogramem, 

jenţ byl dotován státem a to z toho důvodu, aby  se vyuţilo metylesterů řepkových olejů z 

cíleného osazování orné půdy řepkou olejnou. Poskytování podpory bylo ve formě návrat-

ných finančních výpomocí na výstavbu na nákup technologií a od roku 1997 na uplatnění 

přídavku  min. 30% MEŘO do motorové nafty. Od roku 1999 se dařilo v České republice 

vyrábět a prodávat cca 200 tisíc tun směsné motorové nafty, coţ byl přibliţný 1,4% podíl 

v té době spotřebovaných pohonných hmotách(benzínu a motorové nafty). Bylo to hlavně 

z důvodu dotace ceny řepkového semene cca 4688 Kč/t a osvobození MEŘO od spotřební 

daně. Tato směsná motorová nafta šla poměrně dobře na odbyt a to hlavně vzhledem k ceně 

standardní motorové nafty, jenţ byla zhruba o 2 Kč niţší. Vstupem naší země do Evropské 

unie(a tím spojeným zrušení dotace na výrobu MEŘO) a zvýšením DPH z 5 na 19 %, tato 

líbivá situace skončila. Od 1.5.2004 se podmínky pro vyuţití MEŘO výrazně zhoršily a 

směsná nafta téměř zmizela z trhu. Od 1.1 2007 se směsná nafta stala prakticky neprodejná 

a to zapříčiněním zvýšení spotřební daně ze 6866 Kč za 1000 litrů na 9950 Kč za 1000 litrů, 

coţ byla  úroveň fosilní motorové nafty.  

 V dnešní době jsou v České republice tři aktivní lihovary vyrábějící bioetanol. Je to 

Agroetanol TTD v Dobrovici, jenţ jako hlavní surovinu pro výrobu bioetanolu  pouţívá 

cukrovou řepu,  dále je to lihovar v Trmicích, jehoţ provozovatelem je společnost PLP, 

který vyrábí bioetanol především z obilí a Ethanol Enegry lihovar Vrdy. Tito  výrobci se 

musí v dnešní době vypořádávat s řadou negativních faktorů, jako jsou: rostoucí dovozy 

levného lihu ze zahraničí(Brazílie, Pákistán), kdy v roce 2008 dosáhl meziroční nárůst úrov-

ně 812%, dále je to proměnlivá cena vstupních surovin, která bývá ovlivňována nárůstem 

světových cen všech komodit. [3], [9], [10].  
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4 LEGISLATIVA  PRO OBLAST BIOPALIV 

4.1 Vývoj evropské politiky 

  2001- Evropská komise ve svém sdělení o alternativních pohonných látkách 

pro silniční dopravu se začala zabývat vyuţitím biopaliv v dopravě.  

  2003- Byla přijata směrnice 2003/30/ES o podpoře využívaní biopaliv.  

Členské státy mají podle této směrnice stanovit cíle týkající se uvedení minimálního procenta 

biopaliv na trh, a to ve výši 2% do roku 2005 a 5,75% do roku 2010. Evropská unie dovoli-

la členským státům moţnost poţádat o celkové nebo částečné osvobození daně na biopali-

va(Směrnice 2003/96/ES).  

  2005- Komise představila Akční plán pro biomasu  

  2007 leden- Zpráva o pokroku v oblasti biopaliv potvrdila, ţe se biopaliva 

dostala na trh  pouze ve výší 1% do roku 2005. Také ukázala , ţe nesplní svůj cíl pro rok 

2010, coţ je 5,75% biopaliv. Jen dvě členské země splnily cíl pro rok 2005. Byly to Švéd-

sko a Německo.  

  2007 březen- Dohoda o nastavení závazného cíle pro všechny členské státy, 

aby do roku 2020 byl podíl biopaliv v dopravě 10%.  

  2008 leden- Představení návrhu změny směrnice o biopalivech z roku 2003, 

jakoţto součást širšího legislativního návrhu, který se zaměřuje na podporu obnovitelných 

zdrojů energie. Směrnice přidává kritéria udrţitelnosti při pěstování plodin pro biopaliva.  

  2008 prosinec- Byl podpořen klimaticko-energetický balíček obsahující 

směrnici o obnovitelných zdrojích energie.  

  do konce roku 2009 Evropská komise předloţila kritéria pro udrţitelné vyu-

ţívání biomasy. [11] 

4.2 Česká legislativa k užití biopaliv 

V České republice je pouţívání biopaliv v dopravě  ošetřeno celou řadou legislativních 

předpisů( zákony, vyhlášky, nařízení a usnesení vlády České republiky). V mnoha případech 

je neprovázaná legislativa v rozporu s unijním právem. Dalším nedostatkem je fakt, ţe neby-
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la zpracována komplexní strategická studie o uţití biopaliv a srovnání se situací v Evropské 

unii,  při schvalování legislativních předpisů.  

 Zákonem č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

byla provedena přeměna směrnice 2003/30/ES do české legislativy. Tímto zákonem začíná 

povinnost pro osoby, které uvádějí motorové benziny nebo motorové nafty  do volného 

daňového oběhu na území České republiky pro dopravní účely, aby v pohonných hmotách, 

jeţ distribuují do volného oběhu na území České republiky pro dopravní účely za kalendářní 

rok, bylo obsaţeno i minimální mnoţství biopaliv.  

 - od 1.1 2007 ve výši 2obj.% z celkového mnoţství motorové nafty přimíchaných do 

motorové nafty.  

 - od 1.1 2008 ve výši 2obj.% z celkového mnoţství motorových benzinů přimícha-

ných do motorových benzinů. 

 - od 1.1.2009 ve výši 3,5obj.% z celkového mnoţství motorových benzinů přimícha-

ných do motorových benzinů.  

 -od 1.1.2009 ve výši 4,5obj.% z celkového mnoţství motorové nafty přimíchaných 

do motorové nafty.  

 -od 1.6.2010 ve výši 4,1obj.% z celkového mnoţství motorových benzinů přimícha-

ných do motorových benzinů.  

 -od 1.6.2010 ve výši 6obj.% z celkového mnoţství motorové nafty přimíchaných do 

motorové nafty.  

 

 Tahle uvedená povinnost se dá naplnit buď formou přídavku podílu biopaliva do 

motorové nafty v souladu s ČSN EN 590 či do motorových benzínů v souladu s ČSN EN 

228, nebo uvedením čistého biopaliva(čistý MEŘO nebo bioetanol)  či směsného paliva, tj. 

směs obsahující vysoké procento bioloţky, do volného oběhu, nebo kombinací všech uve-

dených způsobů. Další legislativní předpisy dotýkající se oblasti biopaliv a jejich uplatňování 

v dopravě jsou: zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jeţ stanovuje sazby spotřeb-

ních daní na všechny druhy paliv, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a provádějící vyhlášky 

k zákonu o lihu č. 140/1997 Sb., a č. 141/1997 Sb., stanovující povinnosti nakládání 
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s lihem. Generální ředitelství cel vypracovalo pro celní orgány potřebný kontrolní systém ke 

kontrole podílu biopaliv uplatňovaných v dopravě.  

Pro pohon vozidla na pozemních komunikacích je moţno pouţívat pouze pohonné 

hmoty předepsané výrobcem tohoto motoru, coţ uvádí zákon č. 56/2001 Sb., o podmín-

kách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách vymezuje všechny pohonné hmoty pro pohon  motorových vozidel, včetně biopa-

liv, a základní podmínky pro jejich prodej a výdej. Vyhláška č. 229/2004 Sb., která stanovu-

je poţadavky pro pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob 

sledování a monitorování jejich jakosti. [9], [12].  

4.3 Kritéria udržitelnosti biopaliv 

Kritéria udrţitelnosti biopaliv jsou uvedena v návrhu směrnice Evropského parlamentu a 

Rady o podpoře uţívání energie z obnovitelných zdrojů(Klimaticko-ekologický balík). Jen 

takové biopaliva, která podle těchto kritérií mají prokazatelně pozitivní vliv na ţivotní pro-

středí, jsou způsobilá k finanční podpoře a jejich uplatňování je moţné započítat do plnění 

cílů a závazků o vyuţívání obnovitelných zdrojů energií.V České republice se to týká vyso-

koprocentních biopaliv a čistých biopaliv, která jsou zvýhodněná osvobozením či sníţením 

od spotřební daně( zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).   

 Kritéria jenţ musí biopaliva splňovat, jsou následující:  

 - úspora skleníkových plynů musí být alespoň 35% v rámci celého ţivotního cyk-

lu(do sumy skleníkových plynů nejen oxid uhličitý, ale i oxid dusný a metan) 

 - nesmí být vyrobena ze surovin , které jsou získány z půdy s vysokou hodnotou 

biologické rozmanitosti(les nenarušený výraznou lidskou činností, oblasti ochrany přírody 

určené zákonem, nebo příslušným orgánem, vysoce biologicky rozmanité travní porosty) 

 - nesmí být vyrobena ze surovin , které jsou získané z půdy s velkou zásobou uhlí-

ku(rašeliniště, mokřady, souvisle zalesněná území).  

  Tyhle kritéria udrţitelnosti biopaliv jsou platná nejen pro území Evropské 

unie, ale platí i pro veškerý dovoz biopaliv do Evropské unie. [13]. 
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5 DOPAD CENY BIOPALIV NA CENU SMĚSNÉHO PALIVA 

Aby došlo k naplnění cíle směrnice nahradit biopalivy 10% pohonných hmot, je potřeba 

vyuţít čistá biopaliva či vysokoprocentní směsi biopaliv s fosilními palivy, poněvadţ tohoto 

cíle není moţné dosáhnout pouze povinným zaváděním nízkoprocentních směsí biopaliv na 

trh. Avšak musí dojít k vytvoření takových podmínek, aby byla biopaliva schopná konkuro-

vat tradičním fosilním palivům, jelikoţ výrobní cena biopaliv  je vyšší neţ výrobní cena fosil-

ních paliv, bez patřičné finanční podpory rozšíření jejich výroby nebude moţné.  

 Ministerstvo zemědělství vypracovalo Víceletý program podpory dalšího uplatnění 

biopaliv v dopravě, na jehoţ základě bude moţné osvobodit čistá biopaliva od spotřební 

daně, u vysokoprocentních směsí obsahující bioloţku s obsahem  větším neţ 5% pak odpoč-

tem spotřební daně z podílu bioloţky. Jelikoţ normy ČSN EN 590 a ČSN EN 228 umoţňují 

přimíchávat bioloţky do výše 5obj.% bez úpravy palivového systému vozidel a při provozu 

vozidel nevznikají dodatečné náklady , nejsou tato paliva nijak daňově zvýhodněna. [9].  

5.1 Přimíchávání bioetanolu do automobilového benzínu 

Pouţití bioetanolu v záţehových motorech nepředstavuje velký problém-má vysoké oktano-

vé číslo. Z důvodu jeho niţší výhřevnosti  roste spotřeba( při pouţití paliva E85 činí přibliţ-

ně nárůst 40%). V dnešní době se přimíchává bioetanol  do automobilového benzínu ve 

formě 3,5obj %. Má vyšší výrobní cenu, neţ  benzín z fosilních zdrojů, tudíţ dochází ke 

zdraţení směsného paliva. Kdyţ se tak přimíchává vyšší podíl bioetanolu, roste tak vlivem 

draţší výroby bioetanolu cena směsného paliva a zároveň roste i spotřeba z důvodu niţší 

výhřevnosti  bioetanolu. Tyhle dva důvody jsou jedny z mnoha negativních aspektů na vyu-

ţíváni bioetanolu. Existence ekonomických stimulů, které by sloţily ke sníţení ceny směsné-

ho paliva, by mohly napomoci k rozšíření jeho vyuţívání.  

 Podle České asociace  petrolejářského průmyslu a obchodu byla výrobní cena benzí-

nu v druhé polovině roku 2008 zhruba 13 Kč/l( v závislosti na ceně ropy), výrobní cena 

tuzemského bioetanolu byla zhruba 16 Kč/l. Spotřební daň z minerálních olejů je dle zákona 

č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve výši 11,84 Kč na kaţdý litr benzínu. Z tabulky 1 je 

vidět, ţe od 1.1 2008 z důvodu povinného přimíchávání 2% bioetanolu do automobilového 

benzínu došlo k navýšení ceny paliva o 0,13 Kč na kaţdý litr paliva. Od 1.1.2009 došlo 

z důvody povinného přimíchávání 3,5obj. % k navýšení ceny o 0,18 Kč na kaţdý litr paliva. 
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Pokud by došlo k odpočtu spotřební daně z podílu bioloţky u paliva E85 podle předpokladů 

Víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, byla by jeho cena o 

0,61 Kč/l niţší ve srovnání s energetickým obsahem automobilového benzínu bez podílu 

bioloţky . Vytvořil by se tak ekonomický impulz, který by umoţnil rozšíření poptávky  po 

palivu E85. [9].  

Tab. 1 Nárůst ceny benzínu vlivem přimíchávání bioetanolu 

 

5.2 Přidávání MEŘO do motorové nafty 

V dnešní době(květen 2010) se přimíchává minimální podíl 4,5obj. % MEŘO do motorové 

nafty. Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu je jeho výrobní cena asi 19 

Kč/l, coţ je o cca 3 Kč/l více neţ výrobní cena motorové nafty. Niţší výhřevnost MEŘO se 

projeví na vyšší spotřebě směsného paliva tak i na vyšší ceně při tankování směsného paliva. 

V tabulce 2 lze vidět jak se zvýší cena směsného paliva  z důvodu povinného přidávání 

MEŘO do fosilní motorové nafty dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Dále je 

v tabulce uvedena skladba cen paliv a navýšení ceny paliva vlivem povinného přimíchávání 

bioloţky do fosilních paliv. Od 1.1.2007 kdy se začalo povinně přimíchávat 2obj.%  MEŘO 

do motorové nafty došlo k navýšení ceny motorové nafty o 0,13 Kč na kaţdý litr paliva. 

K dalšímu navýšení ceny došlo 1.1.2009, kdy vlivem povinného 4,5% přimíchávání  MEŘO 

vzrostla cena o 0,22 Kč na kaţdý litr paliva. Kdyby došlo k odpočtu spotřební daně z podílu 

bioloţky u směsné motorové nafty podle předpokladů Víceletého programu podpory další-
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ho uplatnění biopaliv v dopravě, byla by jeho cena o 1,62 Kč/l niţší s porovnáním 

s energetickým obsahem motorové nafty bez podílu bioloţky.[9].  

Tab. 2 Nárůst ceny nafty vlivem přídavku MEŘO 
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6 DISKUZE O PROBLEMATICE BIOPALIV 

První myšlenky, které se uvádí pro podporu produkce biopaliv, zní zprvopočátku sympatic-

ky. Jako hlavní důvody se uvádí: vyuţití zemědělské nadprodukce, sníţení závislosti na do-

dávkách ropy z arabských zemí( případ zejména USA, která utratí kaţdý den za dovoz ropy 

miliardu dolarů), a v neposlední řadě hojně diskutovaný pozitivní vliv  pouţívání biopaliv na 

ţivotní prostředí, jakoţto nástroj sniţování emisí oxidu uhličitého. Tyto uvedené myšlenky 

se postupně ukazují jako částečně zavádějící, jednostranně ukazující a dokonce i jako lţivé. 

Spíše neţ rozhodnutím ekologickým a ekonomickým se stává podpora produkce biopaliv 

častěji rozhodnutím politickým, ve prospěch podnikatelských či lobbyistických skupin.  

 Stačí se přitom trochu zamyslet a rozebrat si původní myšlenky pro podporu biopa-

liv. Co se týká zemědělské nadprodukce, tak ta existovala pouze lokálního charakteru, 

z globálního pohledu nikdy neexistovala. Zemědělské nadprodukce vytvářel(a vytváří) pře-

devším vyspělý svět, kdeţto v rozvojovém světě ţijí stamiliony lidí trpící nedostatkem po-

travy.  

 Ze strany závislosti na ropě se výrobou biopaliv prakticky nic nezmění, jelikoţ 

k tomu není na celé planetě dostatek biomasy a ploch pro její pěstování k dopravním úče-

lům. Tuhle závislost by mohlo nepochybně sníţit hledání nových nalezišť ropy, mimo arab-

ský svět. Jak dnes víme, moţnosti se nabízejí například v polárních oblastech.  

 Uváděný pozitivní vliv biopaliv na ţivotní prostředí se ukázal jako naprostý nesmysl, 

ve skutečnosti je tomu právě naopak(viz. níţe ).  

Co se týče dopadu na ceny potravin, nechala si Světová banka vypracovat studii o potravi-

nové krizi, která vyvrací  tvrzení vlády Spojených států, která tvrdí, ţe podpora biopaliv 

nemá na růst potravinových cen podíl vyšší neţ 3%. Na naopak, je to právě podpora biopa-

liv Spojenými státy a Evropskou unií, jenţ má největší vliv na nabídku a tím i na ceny potra-

vin. Studie uvádí, ţe v období od roku 2002 do roku 2008 vzrostly ceny potravin o 140%. 

Zmocněnec OSN pro právo na výţivu Jean Ziegler prohlásil: „Pěstovat potravinové plodiny, 

které se pak spálí jako pohonné hmoty, je zločinem proti lidskosti“ 

 Z jakého důvodu má podpora produkce biopaliv vliv na to, ţe se ceny potravin zvy-

šují? Zavedením povinnosti přidávání biopaliv do pohonných hmot v dopravě, o coţ se po-

starali politici, došlo k tomu, ţe se zvýšila poptávka po plodinách, ze kterých se biopaliva 
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vyrábí. K nelibosti odpůrců biopaliv těmito plodinami jsou obilí, kukuřice, cukrovka a řepka 

olejná. Zemědělci se mohou radovat, mají tak zajištěný odbyt produkce a ceny rostou. Vyu-

ţití půdy pro potravinářské účely se stává méně výnosné, a to díky tomu, ţe Evropská unie 

poskytuje  dotace zemědělcům, jenţ pěstují plodiny pro výrobu biopaliv namísto plodin pro 

potravinářské účely. [15], [16], [17], [18] 

 Nyní se dostávám k výše diskutovanému problému dopadu na mnoţství emisí vznik-

lých pouţíváním biopaliv. Snaha omezit emise skleníkových plynů(CO2, CH4, N2O, fluoro-

vané uhlovodíky atd.) a nalézt jiné zdroje energie, které budou tyto emise  produkovat méně 

neţ spalování fosilních zdrojů- to byl jeden z dominantních důvodů, proč byla zavedena 

povinnost  přimíchávat biopaliva do benzínu a nafty.  

 Biopaliva jsou vyráběna z plodin a aby se tyto plodiny vypěstovaly, sklidily a násled-

ně „proměnily“ v paliva je potřeba nemalé energie. Touto energií mám na mysli paliva do 

strojů, které se pouţívají při sázení, pěstování, sklizni, zpracování a přepravě jak plodin, tak 

biopaliv, ale také hnojiva ve velké míře pouţívaná při pěstování plodin. Řepka spotřebuje 

velké mnoţství ţivin, takţe její pěstovaní vyčerpává půdu. Na tom samém poli se smí pěsto-

vat aţ po 4 letech, a nebo je třeba je silně hnojit.  I kdyţ můţe být pouţívání biopaliv kom-

penzováno mnoţstvím CO2, které rostliny během svého růstu pohltí, rozhodně po započtení 

výše zmíněných  faktorů nemůţeme biopaliva označit jako „uhlíkově neutrální“. Účastník 

jedné internetové diskuze ţertuje, cituji : „Uhlíkově neutrální by byla jen v tom případě, ţe 

by rostliny vyrostly bez hnojení, samy by se sklidily, přetransformovaly na biopaliva a na-

skákaly do nádrţe.“ 

 Dalším tématem k diskuzi je také to, kde se biopaliva pěstují. Je-li to půda, která se 

vyuţívá pro pěstování plodin, jenţ je určená k těmto účelům, pak to v souvislosti s emisemi 

nic velkého neznamená. Avšak biopaliva se často pěstují v oblastech deštných pralesů, které 

se kvůli tomu musí vykácet. Tropické deštné pralesy jsou při tom důleţitým prostředkem při 

absorpci CO2. Holly Gibbsová ze Stanfordovy univerzity uvádí, ţe v tropických pralesích je 

uloţeno více neţ 340 miliard tun uhlíku. [7], [17], [19], [20], [21].  

 K posuzování dopadu nahrazování částí pohonných hmot biopalivy na stav emisí se 

pouţívá tzv. LCA(life cycle assessment) neboli posuzování ţivotního cyklu výrobku. Meto-

da pouţívaná k analýze environmentálních dopadů výrobků nebo sluţeb ve všech fázích jeho 

existence. V případě biopaliv se tím myslí proces od sázení semínek, pěstování, sklízení, 
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transport, skladování, distribuci, pouţití aţ po upravení půdy, aby ji bylo moţné pouţít 

k dalšímu procesu. [22] 

 Je velká řada studií zabývající se dopadem biopaliv na emise a ve svých výsledcích se 

mnohdy liší. Pro objektivnost ukáţí dvě studie ze zcela odlišnými závěry. Například Evrop-

ská komise nechala v roce 2007 udělat studii o automobilových palivech budoucnosti a 

v závěru uvádí, ţe biopaliva první generace mohou ušetřit aţ 60% emisí CO2 ve srovnání 

s emisemi vznikajícími při spalování fosilních paliv a biopaliva druhé generace aţ 80% emisí 

CO2. Vede se řada debat, jak k těmto „krásným“ číslům studie došla.  

 Další studie jsou ovšem jiného názoru. Například v rámci výzkumu vědců z Británie, 

Spojených států a Německa došli tito vědci k závěru ţe paliva z řepky a kukuřice mohou při 

spalování produkovat  aţ o 70% více emisí skleníkových plynů neţ ropná paliva. Výzkum 

totiţ bere na vědomí i emise N2O. Plodiny při pěstování spotřebují nemalé mnoţství dusíka-

tých hnojiv- spalování produktů z plodin vede k tomu, ţe se uvolňuje N2O(oxid dusný), 

který je téměř 300x silnější skleníkový plyn neţ „běţnější“ oxid uhličitý. [20], [23].  
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ZÁVĚR 

Postupem času se ukazuje, ţe se jedná o sázku na špatného koně. Začíná se objevovat, ţe 

biopaliva způsobují mnohem víc škody neţ uţitku. Bohuţel bylo do „ideálu“ biopaliv inves-

továno dost financí a politických kariér, takţe zbavit se myšlenky pouţití jakékoli biomasy 

ke hromadné výrobě pohonných hmot nebude snadný. Neznamená to, ţe by měla produkce 

biopaliv zmizet z planety úplně. Spíše by se měla stát takovým doplňkem trhu. Mám tím na 

mysli, bude-li chtít někdo jezdit na biopaliva, ať má tu moţnost obdobně jako konzumenti 

biopotravin. Dle mého názoru  lépe ţivotní prostředí ochráníme nebudeme-li z něj brát více, 

neţ je nezbytně nutné. Měli bychom se  naopak více zaměřit na to, co člověk ani samotná 

příroda nepotřebuje- a to jsou odpady. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

MEŘO  Metylester řepkového oleje 

FAME   Z anglického fatty acid methyl esters- metylestery mastných kyselin 

ETBE  Etyltercbutyléter 

MTBE  Metyltercbutyléter 

BTL  Z anglického biomass to liquid 

OSN  Organizace spojených národů 

CH4  Metan 

N2O  Oxid dusný  

LCA  Z anglického life cycle assessment –hodnocení ţivotního cyklu výrobku 
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