
SOUČASNÁ BILANCE METHYLESTERŮ ŘEPKOVÝCH OLEJŮ 
A DALŠÍ ROZVOJ UPLATNĚNÍ BIONAFTY V DOPRAVĚ 

 
Ing. Petr Jevič, CSc., prof.h.c., Ing. Zdeňka Šedivá 
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. & Sdružení pro výrobu bionafty, 
Praha 
 
 Bionaftový průmysl celé EU se v letech 2008 – 2009 nacházel v obtížné 
konsolidační fázi spojené s diskuzí i politickou pozicí pro zavádění závazného 
množství biopaliv jak na úrovni EU, tak i na národních úrovních. Evropská rada 
na zasedání v březnu 2007 potvrdila závazek Společenství rozvíjet energii 
z obnovitelných zdrojů po roce 2010 v celém Společenství. Schválila povinný 
cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie 
ve Společenství do roku 2020 a povinný minimální cíl, jenž má být dosažen 
všemi členskými státy, 10% energetického podílu (% e.o.) biopaliv na celkové 
spotřebě benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento cíl má být zaveden nákladově 
efektivním způsobem. Evropská rada uvedla, že závazná povaha tohoto cíle je 
přiměřená a podmíněna udržitelností výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu a motorové nafty, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. Evropská rada na zasedání v březnu 
roku 2008 zopakovala, že je nezbytné vypracovat a splnit účinná kritéria 
udržitelnosti pro biopaliva a zajistit komerční dostupnost biopaliv druhé 
generace. Na zasedání v červnu 2008 Evropská rada opět zmínila kritéria 
udržitelnosti a rozvoj biopaliv druhé generace a zdůraznila, že je nutné posoudit 
možné dopady výroby biopaliv na zemědělské potravinářské produkty a 
případně přijmout opatření k odstranění nedostatků. Uvedla také, že by mělo být 
provedeno další posouzení environmentálních a sociálních dopadů výroby a 
spotřeby biopaliv. Velkým přínosem je unifikace právní základny pro finanční 
podporu používání obnovitelné energie, která byla dříve ovlivňována různými 
jinými směrnicemi. 
 Konečným přijetím dvou dokumentů Evropského parlamentu a Rady, a to 
směrnice 2009/28/EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/EC a 2003/30/EC a směrnice 
2009/30/EC, kterou se mění směrnice 98/70/EC, pokud jde o specifikaci 
benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování 
a snížení emisí skleníkových plynů, ... , z 23.4.2009, se vytvořil rámec 
zahrnující povinné cíle do roku 2020 a měl by tak podnikatelskému prostředí 
poskytnout dlouhodobější stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví obnovitelné energie a biogenních 
pohonných hmot. Lze jen přivítat, že k zajištění udržitelnosti produkce vhodné 
biomasy a následně z ní vyrobených pohonných hmot je silně zdůrazňováno 
omezení skleníkových plynů. Je tak zřejmé, že pro splnění 10% energetického 
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podílu obnovitelné energie včetně biopaliv na celkové spotřebě motorových 
benzinů a nafty (v souladu s platnými souvisejícími technickými normami) 
budou dominovat celkové úspory skleníkových plynů (35 %, postupně 50 % 
od 1.1.2017), a to pomocí využívání těch biopaliv, která mají vysoký potenciál 
snížení a budou vyráběna účinně jak z hlediska technického, tak i ekonomického 
a zároveň budou splňovat současné i budoucí normy pro emise výfukových 
plynů (EURO 4, 5 a 6). Ovšem je nutné zdůraznit, že komise EU v článku 3 
„Závazné národní cíle a opatření pro využívání energie z obnovitelných zdrojů“ 
směrnice 2009/28/EC přímo nedeklaruje závazné množství pro biopaliva jako 
taková, ale uvádí, že „každý členský stát zajistí, aby podíl energie 
z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % 
konečné spotřeby energie v dopravě v uvedeném členském státě. To znamená, 
že základem jsou biopaliva a směs obnovitelných energií vytváří doplněk 
pro dosažení těchto cílů: elektrická energie, vodík z obnovitelných zdrojů, 
energie z odpadů, paliva odvozená z lignocelulózy apod. 
 
Výroba bionafty a trhy 

Jestliže v roce 2007 činily dodávky bionafty v EU cca 6 236 tis. t, tak 
v roce 2008 to již bylo 8 115 tis. t (tab. 1). Pokud se provede srovnání produkce 
s výrobními kapacitami, bylo využití dosti nízké. 
 
Tab. 1: Bionafta v EU – dodávky v roce 2007 a 2008 a produkční kapacity 
v roce 2008 (zdroj: EU – observer, EBB) 

Dodávky (tis. t) Země 
2007 2008 

Produkční 
kapacity (tis. t) 

Využití v roce 
2008 (%) 

Německo 3245 2695 5100 53 
Francie 1214 1880 1980 95 
Rakousko 190 187 485 39 
Španělsko 259 519 1267 41 
Anglie 270 691 726 95 
Švédsko 103 130 212 61 
Itálie 136 557 1566 36 
Polsko 25 340 450 75 
Holandsko 220 202 571 35 
Česká republika 36 87 312 28 
Slovensko 77 53 206 26 
Ostatní * 461 774 2925 - 
CELKEM 6236 8115 15800 51 
* Portugalsko, Bulharsko, Belgie, Řecko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko, Slovinsko, 

Maďarsko, Island, Irsko, Dánsko, Malta, Finsko, Kypr, Rumunsko 
 
 Na rozdíl od Francie nebo Itálie neuplatnilo Německo žádnou kvótu se 
sníženou daní (přidělovanou na základě výběrového řízení). Na základě této 
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skutečnosti a po zvážení vývoje cen rostlinného oleje a motorové nafty 
v posledních letech realizovalo Německo velké investice do nových výrobních 
zařízení a v současné době má největší výrobní kapacitu v Evropě. 
 
Tab. 2: Německo – dodávky bionafty a čistého řepkového oleje na trh (v tis. t) 
Položka 2008 2007 
Bionafta – přísada do motorové nafty 5 % V/V  
a 7 % V/V od 1.8.2008 

1613 1423 

Bionafta – použitá jako čisté biopalivo 1083 1821 
Bionafta celkem 2696 3244 
Čistý rostlinný olej (řepkový) 401 756 
Bionafta a čistý rostlinný olej (řepkový) celkem 3097 4000 
Motorová nafta 29 906 29 059 
Podíl bionafty v motorové naftě 5,4 % V/V 4,9 % V/V 
Podíl bionafty a čistého rostlinného oleje  
(řepkového) 

9,0 % e.o. 11,9 % e.o. 

 
 Výrobní kapacita u bionafty v Německu zaznamenala mírný pokles v roce 
2009. V roce 2008 zastavilo práci několik závodů a některé byly dokonce úplně 
zlikvidovány, což bylo výsledkem zhoršených podmínek převažujících 
na německém trhu. Německá produkce v roce 2008 dosáhla 2 695 tis. t bionafty, 
což ukazuje na určitou stagnaci oproti roku 2007, kdy to bylo 3 245 tis. t. 
Celkově představovala v roce 2007 bionafta a čistý řepkový olej používaný jako 
palivo pro upravené vznětové motory 11,9 % e.o. a v roce 2008 došlo k poklesu 
na 9,0 e.o. Pokud zohledníme, že dále se v roce 2007 dodalo na trh 460 000 t 
bioethanolu, tak celkově představovala v roce 2007 biopaliva 7,4 % e.o. 
z celkové spotřeby motorové nafty a motorových benzinů v Německu, což 
vysoce převyšuje indikativní cíl vytýčený EU, který byl stanoven na 5,75 % e.o. 
v roce 2010.  

Německá koaliční vláda oznámila 22.10.2008, že v roce 2009 sníží 
plánovaný nárůst přídavku směsí bionafty do fosilní motorové nafty, ale zároveň 
také sníží plánované zdanění bionafty. Podle tohoto plánu by byla závazná 
celková kvóta 6,25 % e.o. pro rok 2009 snížena na 5,25 % e.o., zatímco 
plánovaný cíl 6,25 % e.o. by byl posunut na rok 2010 a zůstal by pak nezměněn 
až do roku 2014. Platný zákon o dani z energie předpokládal až dosud dosažení 
6,25 % e.o. v roce 2009 a nárůst až na 8 % e.o. v roce 2015. Vládní koalice také 
rozhodla, že jako kompenzace za snížený plánovaný cíl pro závazné množství 
bionafty budou zvýšeny daně za čistou bionaftu od ledna 2009 pouze o 0,18 
EUR/litr, místo původně plánovaných 0,21 EUR/litr (tab. 3). Zároveň s tím by 
měla být daň uložená na čistý rostlinný olej zvýšena o 8 centů, aby tak dosáhla 
v roce 2009 výše 18 centů/litr a 45 centů/litr v roce 2012. 
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Tab. 3: Německo - výše daně u čisté bionafty (zdroj: UFOP, EBB) 
Rok Předchozí výše daně Nová výše daně 
2008 150,25 EUR/m3 149 EUR/m3 
2009 215,79 EUR/m3 183 EUR/m3 
2010 275,61 EUR/m3 245 EUR/m3 
2011 334,33 EUR/m3 304 EUR/m3 

od r. 2012 450,70 EUR/m3 422 EUR/m3 
od r. 2013  450 EUR/m3 

 
Výše uvedený návrh německé vlády velmi kritizovaly němečtí výrobci 

bionafty, kteří považovali nižší růst daně pouze za symbolickou náhradu 
za sníženou výrobu směsí. Předpokládá se totiž, že jakmile vstoupí od roku 2009 
v platnost celkové závazné množství biopaliv, požadavky na biopaliva, která 
mají být uvedena na trh, budou vyšší než kumulované plánované cíle pro 
bionaftu a bioethanol. Shoda s kvótou by tudíž vyvolala zvýšení produkce směsí 
až po nejvyšší úroveň, která je v souladu s normami (5 % objemových ethanolu 
v EN 228 a 7 % objemových bionafty v DIN 51628). Další 3 % získaná z hydro-
zpracování (odstranění chlóru a síry za vysokých teplot ve vodíkové atmosféře) 
by se k tomu přidala od roku 2010. S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
předpokládá Svaz na podporu pěstování olejnin a bílkovinných plodin (UFOP) 
zvýšení množství směsí biopaliv ze současných 1,5 milionu tun na 2,1 milionu 
tun v hospodářském roce 2009/2010. Vládní návrh byl projednáván v prvním 
čtení ve Spolkovém sněmu již 4.12.2008. Druhé čtení původně plánované na 
23.1.2009 bylo posunuto na 24.4.2009. Mezitím proběhlo 11.2.2009 veřejné 
slyšení ve Výboru pro životní prostředí v Parlamentu, kde byly účastníky 
prezentovány velmi odlišné názory. Mnoho zástupců průmyslu i občanské 
společnosti vyjádřilo podporu výrobě biopaliv, zatímco členové Greenpeace 
vyzývali k úplnému odstranění plánovaných cílů v jejich produkci. Jak se 
očekávalo, zástupci Svazu výrobců minerálních olejů a automobilového 
průmyslu podpořili vládní návrh, který označili za dobrý a vyvážený 
kompromis. Zároveň byla nová legislativa předložena k posouzení direktoriátu 
pro hospodářskou soutěž Evropské komise. 19.1.2009 Komise zveřejnila 
prozatímní zprávu o oznámeném programu. Bylo uvedeno, že ustanovení 
týkající se palmového a sojového oleje nejsou v souladu se základními předpisy 
Světové obchodní organizace (WTO) a že porušují právní jistotu požadovanou 
hospodářskými subjekty. Německá vláda proto musela přijít s nově upravenými 
předpisy, které budou odpovídat doporučením Komise. Ustanovení o sojovém a 
palmovém oleji budou pravděpodobně odstraněna z konečné verze zákona. 
Avšak zdá se, že zákaz dvojího subvencování získal dostatečnou podporu, aby 
zůstal nezměněn navzdory skutečnosti, že Komise zveřejnila 12.3.2009 opatření 
proti B99 a již konečným pětiletým závazkům. Dlouhá politická diskuze 
o novém zákonu přispěla k vytvoření značné nejistoty na německém trhu. Ještě 
v dubnu 2009 nebylo z právního hlediska jasné, které plánované cíle budou 
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zvažovány (6,25 % e.o. jak se původně předpokládalo, nebo 5,25 % e.o.) a zda 
bude skutečně uplatněn zákaz sojového a palmového oleje. Spolkový sněm na 
svém zasedání 18.6.2009 definitivně potvrdil snížení plánovaného cíle 
v produkci směsí biopaliv pro rok 2009 z 6,25 % e.o. na 5,25 % e.o.. 

Německá výroba bionafty byla nejen postižena legislativními změnami, 
ale byla ještě více narušena subvencovanými dovozy bionafty z USA (B99), 
prodávané za mnohem nižší cenu než domácí bionafta. V důsledku toho zůstalo 
využití kapacit v roce 2008 na nízké úrovni, ačkoliv Svaz výrobců biopaliv 
udává průměrné využití kolem 60 % (tab. 1). Značný počet výrobních závodů, 
včetně významných výrobců jako Campa Biodiesel, se v roce 2008 dostalo do 
platební neschopnosti.   

Významní výrobci bionafty v Německu:  
ADM (Hamburg, Mainz, Leer), Biopetrol (Schwarzheide, Rostock), Cargill 
(Wittenberge, Frankfurt/Main), Ecomotion (Malchin, Sternberg, Lünen), 
Mannheim Biofuel (Mannheim), NEW (Marl), Petrotec (Emden, Borken), 
Rheinische Bioester (Neuss), Verbio (Bitterfeld, Schwedt), 3B Biofuels 
(Brunsbüttel) 
 
 V České republice je bilance výroby, vývozu, dovozu a dodávek MEŘO – 
FAME na domácí trh v období 1992 – 2008 znázorněna na obr. 1. V tab. 4 je 
uvedena bilance MEŘO - FAME a směsné motorové nafty s min. 30 % m/m 
MEŘO (SMN 30) v letech 2002 – 2008, zahrnující produkci, dovoz, vývoz a 
způsob využití. V roce 2008 se v ČR vyrobilo cca 75 173 t MEŘO, z tohoto 
množství se cca 33 588 t vyvezlo. Dovoz MEŘO – FAME byl v roce 2008 cca 
43 657 t, přičemž nejvyšší dovoz byl ze Slovenska (cca 19 557 t) a Německa 
(cca 15 681 t). Dovoz tak poprvé od roku 2001 překročil vývoz MEŘO – 
FAME. Je však nutné zdůraznit, že dovoz ze Slovenska vyplýval do jisté míry 
z optimalizace nákladů jednoho majitele, kdy řepkový olej a řepka olejná z ČR 
se odvezly ke zpracování na Slovensko a jako MEŘO – FAME dovezly zpět 
do ČR. Vedle zajištění povinného minimálního množství biopaliv v pohonných 
hmotách na daňovém území ČR, pro rok 2008 ve výši 2 % V/V, byla v roce 
2008 zvýhodněna jen SMN 30. Při zohlednění dovozu, vývozu, počátečních a 
konečných zásob byla skutečná hrubá spotřeba MEŘO – FAME na trhu ČR 
v roce 2008 cca 87 386 t. Z toho bylo cca 5 300 t využito k výrobě cca 19 428 
tis. l SMN 30.  
 Na obr. 2 je znázorněna měsíční výroba, dovoz, vývoz a hrubá spotřeba 
MEŘO – FAME v lednu až srpnu 2009.  

V tab. 5 je uvedena výroba MEŘO a orientační podíl řepky olejné 
zpracované na MEŘO z celkové produkce v marketingových letech 
(marketingový rok začíná 1.7. a končí 30.6. následujícího roku) 2004/2005 až  
2008/2009.  

Hrubá spotřeba motorové nafty a MEŘO v ČR v roce 2007, 2008 a 
skutečnost za 1. pol. 2009 je patrná z tab. 6.  
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Obr. 1: Bilance MEŘO – FAME v ČR v období 1992 – 2008 

 
Tab. 4: Bilance výroby MEŘO1) a SMN 302) v ČR 

Položka 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Dotované MEŘO  (t) 
MEŘO bez dotací (t) 

73 058 3) 
- 

69 984 3)

-
46 628 3)

-
3 169 3)

-
9 367 
9 896 

- 
2 578 

-
-

Podporovaná SMN 30 
pro domácí trh (tis. l) 267 808 256 539 170 924 11 617 34 338 - 19 428
Výroba MEŘO  
celkem                   (t) 104 438 113 476 85 144

5)

126 894 
5) 

110 152  
 

81 806  75 173 
Výroba SMN 30  
celkem             (tis. l)

4) 

267 976 
4) 

256 745 170 924 11 617
4) 

45 100 - 19 428
Dovoz MEŘO  
                              (t) 46 56 3120

5)

7 811 

5) 
22 973 

5) 
8 338 43 657

Vývoz MEŘO  
                              (t) 31 380 43 492 41 636 

5)

131 536 
5) 

110 926 

5) 
53 572  33 588 

Výrobní kapacity 
                              (t) 156 000 205 000 

6) 

340 000 
6) 

312 000
1) kód položky MEŘO: 3824909970 
2) kód položky SMN 30: 3824909980 
3) SZIF Praha 

4) zahrnuje vývoz SMN 30 
5) ČSÚ, MPO – Eng (MPO) 6-12  
6) od 1.7.2007 – využití 330 dní za rok v třísměnném provozu 
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Obr. 2: Bilance MEŘO (FAME) v ČR v roce 2009 
 
Tab. 5: Tuzemská výroba MEŘO a orientační podíl řepky olejné zpracované na 
MEŘO z celkové produkce v marketingových letech 2004/2005 až 2008/2009 
(marketingový rok začíná 1.7. a končí 30.6. následujícího roku) 

Marketingový rok 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Sklizňová plocha řepky  
olejné 1)                              (ha) 259 805 267 160 292 247 337 500 356 924 

Produkce řepky olejné 1)      (t) 935 300 769 377 880 172 1 032 000 1 048 943 
Výroba MEŘO                   (t) 87 500 2) 126 700 2) 82 520 3) 86 525 3) 108 315 3) 

Orientační množství řepky 
olejné  zpracované  
na MEŘO 2)                         (t) 

245 000 354 760 231 056 242 270 292 460 

Podíl řepky olejné 
zpracované na MEŘO 
z celkové produkce (% m/m) 

26,2 46,1 26,3 23,5 27,9 

1) zdroj ČSÚ 
2) šetření SVB, VÚZT Praha 
3) MPO - Eng (MPO) 6-12 
 
Tab. 6: Hrubá spotřeba motorové nafty a MEŘO (FAME) v ČR v roce 2007 a 
2008 a očekávaný vývoj jejich dodávek v roce 2009 

Hrubá spotřeba a 
dodávky motorové nafty 

Hrubá spotřeba a dodávky MEŘO 
(FAME) 

Rok 

103 t 103 m3 

Index rok 
 

% % V/V 103 m3 103 t 
2007 1) 4071 4887 2007/2006 

4,28 % 
2 % od 1.9.2007

0,87 
 

← 42,6 
 

← 37,5 
2008 1) 4037 4849 2008/2007 

4,2 % 
 

2,06 → 
 

100 → 
 

88 
odhad 2009 3875 4655 2009/2008 

-4,0 % 
 

4,5 → 
 

209 → 
 

184 
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skutečnost1) 

½ 2009 
1920 2305 2010/2009 

-4,7 % 
 

3 → 
 

69,3 → 
 

61 
1) Zdroj: MPO, SVB 
Poznámka: Hustota motorové nafty 833 kg.m-3, FAME 880 kg.m-3 

 
Ve 43. týdnu 2009 se průměrná cena řepkového oleje pohybuje mezi 15 – 

15,30 Kč.kg-1, MEŘO (FAME) od 19,30 do 19,70 Kč.kg-1, řepkových pokrutin 
3 300 Kč.t-1, řepkových šrotů 3 200 Kč.t-1, glycerinové fáze (80 % glycerinu) 
3 300 Kč.t-1 a mastných kyselin mezi 10 – 11 Kč.kg-1. Průběhy týdenních 
velkoobchodních cen motorové nafty ukazuje obr. 3. 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

K
č/

l

VOC motorové nafty v roce 2009 (průměr = 19,34 Kč/l) 
VOC motorové nafty v roce 2008 (průměr = 24,40 Kč/l) 
VOC motorové nafty v roce 2007 (průměr = 22,475 Kčl) 

VOC motorové nafty v roce 2006 (průměr = 22,23 Kč/l) 
VOC motorové nafty v roce 2005 (průměr = 21,19 Kč/l) 
VOC motorové nafty v roce 2004 (průměr = 18,63 Kč/l)

 
Obr. 3: Týdenní průběhy velkoobchodních cen motorové nafty v letech 2007, 

2008 až 43. týdnu 2009 v ČR s průměrnými hodnotami také v letech 2004, 2005 
a 2006 (bez DPH) 

 
 Mezi rozhodující producenty výroby MEŘO (FAME) v ČR patří: 
Agropodnik, a.s. Jihlava (70 tis. t.rok-1), OLEO CHEMICAL, a.s. Liberec 
(70 tis. t.rok-1), Primagra, a.s. Milín (35 tis. t.rok-1), PREOL, a.s. Lovosice 
(100 tis. t.rok-1) a STZ, a.s. Ústí/L. (100 tis. t.rok-1). 
 Novelou zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší zákonem č. 180/2007 
Sb. (nabyl účinnosti dne 1.9.2007) byla pro osoby uvádějí motorové benziny 
nebo motorovou naftu na daňové území České republiky zavedena povinnost 
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přimíchávat stanovené množství biopaliv do uvedených pohonných hmot. 
Navržená zákonná úprava je příspěvkem pro naplnění „Víceletého programu 
podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který přijala vláda České 
republiky usnesením č. 164 ze dne 25.2.2008. Ministerstvo zemědělství 
připravilo návrh, kterým se má minimální podíl biopaliv od 1.4.2010 zvýšit 
u motorové nafty ze současných 4,5 % na 6,3 % objemových a u motorového 
benzinu ze současných 3,5 % na 4,5 % objemových (vývoj minimálních podílů 
je patrný z tab. 7). 
 
Tab. 7: Vývoj minimálních podílů biopaliv 
 2007 2008 2009 2010 
Motorová nafta 2 % obj. 2 % obj. 4,5 % obj. 6,3 % obj. 
Motorový benzin - 2 % obj. 3,5 % obj. 4,5 % obj. 
 
 Navrhované podíly jsou také v souladu s návrhem novely vyhlášky 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky 
na pohonné hmoty a způsob sledování a monitorování jejich jakosti. Tímto 
krokem se velice přiblížíme indikativnímu cíli podle směrnice 2003/30/EC, 
ke kterému se Česká republika zavázala, tj. zajistit, aby bylo v roce 2010 
uvedeno na trh minimální množství biopaliv ve výši 5,75 % e.o. z celkového 
množství pohonných hmot pro dopravní účely. 
 
Kroky k vytváření programu udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny 
 Celosvětový růst poptávky po biopalivech a biokapalinách a pobídky 
pro jejich používání podle směrnice 2009/28/EC by neměly mít za následek 
podporu ničení biologické rozmanitosti dotčených oblastí. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, 
by měly být zachovány. Spotřebitelé ve Společenství by navíc považovali 
za nepřijatelné, pokud by zvýšené používání biopaliv a biokapalin mělo mít 
za následek ničení biologické rozmanitosti těchto oblastí. Z těchto důvodů je 
nezbytné stanovit kritéria udržitelnosti zajišťující, že se pobídky vztahují pouze 
na biopaliva a jiné biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z biologicky 
rozmanitých oblastí (nebo, pokud příslušný orgán prokáže, v případě oblastí 
určených k účelům ochrany přírody nebo k ochraně vzácných nebo ohrožených 
ekosystémů či druhů, že produkce surovin nebrání uvedeným účelům).  
 Pěstování výchozích plodin a rostlin musí vyloučit používání zvláštních 
látek, které mají negativní vliv na ozónovou vrstvu a půdu. Musí být zachovány 
stabilizační vlastnosti půdy a její úrodnost. Musí se rovněž zabránit jakémukoliv 
negativnímu účinku na kvalitu vody. Průmyslová hnojiva a pesticidy musí být 
používány způsobem, která je šetrný k životnímu prostředí. Další ustanovení 
zajišťuje, aby nebyla biomasa produkována na některých zemědělských 
plochách, například na těch, které jsou od 1.7.2007 definovány jako zemědělské 
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plochy chráněné pro svoji vysokou kvalitu, nebo splňující kritéria pro zařazení 
do nich. 

 Metodický postup (tab. 8) v návrzích současné politiky je zejména vhodný 
pro realizaci v certifikačním systému pro biopaliva, neboť může vést 
ke srovnatelným výsledkům pro hodnocení emisí GHG. V následujících letech 
je potřebná další práce pro integraci doplňujících aspektů v současné diskuzi 
o certifikačním systému pro biopaliva. Jelikož je např. používání vedlejších 
produktů biopalivových surovin silně podporováno, potřebují otázky, týkající se 
udržitelné výroby biomasy a její integrace do navržených výpočtu skleníkového 
plynu (GHG), více pozornosti. Zvláště integrace humusu a výživových bilancí a 
účinek víceletých pícnin na úrodnost půdy vyžaduje pokrytí výpočtem 
zmírňovacího potenciálu GHG z hlediska biopaliv. 
 
Tab. 8: Metodika pro výpočet zmírňujícího potenciálu skleníkových plynů GHG 
– rozdíly mezi německým nařízením o udržitelnosti biomasy (BioNachV) a 
směrnicí EU o obnovitelných zdrojích 
 Německé nařízení o udržitelnosti 

produkce biomasy  
Směrnice EU o obnovitelných 

zdrojích  
Hranice systému Well-to-Wheel, vč. přímých 

účinků změny ve využívání 
půdy,  
klíčové datum leden 2005 

Well-to-Wheel, vč. přímých 
účinků změny ve využívání 
půdy,  
klíčové datum leden 2008 

Systém odkazů o 
fosilních palivech pro 
výpočet zmírňujícího 
potenciálu GHG 

Benzin: 85 kg CO2eq/GJ 
Nafta: 86,2 kg CO2eq/GJ 

Benzin/nafta: 
83,8 kg CO2eq/GJ 

Metodika pro uvažování 
vedlejších produktů 

- Přidělení (alokace) 
 s ohledem na výhřevnost 

- Přidělení (alokace) s ohledem 
na výhřevnost 

- Substituční metoda při 
uvažování přebytku elektřiny 

Konverzní faktory CO2 IPCC 1996 
(např. CH4  21; N2O 310) 

IPCC 2001 
(např. CH4  23; N2O  296; CO2  1)

Požadavky na 
udržitelnou výrobu 
používaných 
biomasových surovin 

Udržitelná kultivace 
zemědělských 
ploch 
Požadavky na ochranu 
přírodních stanovišť 

Biopaliva nebudou vyráběna ze 
surovin získaných z půdy: 
- s vysokým obsahem uhlíku, tj. 
 mokřiny a zalesněné oblasti se 
 stromy vyššími než 5 m a 
 pokryvem stromů více než 
 30 % nebo stromy schopné 
 dosáhnout tyto hodnoty, 
- s rozpoznatelnou hodnotou 
 biodiverzity, výroba surovin 
 musí  vyhovovat normám 
 křížové shody (Cross 
 Compliance) nebo 
 srovnatelným a přijímaným 
 normám 
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Požadavky na 
minimální redukční 
potenciál GHG 

30 % úspor GHG od r. 2009, 
40 % úspor GHG od r. 2011 

Minimálně 35 % úspor GHG 
ve srovnání s fosilními palivy 
od r. 2013, 50 % od r. 2017,  
60 % od r. 2018 

 
Diskuze a závěry 
 Přijetím dvou dokumentů Evropského parlamentu a Rady, a to směrnice 
2009/28/EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a 
následném zrušení směrnic 2001/77/EC a 2003/30/EC a směrnice 2009/30/EC, 
kterou se mění směrnice 98/70/EC, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové 
nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí 
skleníkových plynů, ... , z 23.4.2009, se vytvořil rámec zahrnující povinné cíle 
do roku 2020 a měl by tak podnikatelskému prostředí poskytnout dlouhodobější 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie a biogenních pohonných hmot. 
 Jak vyplývá z podrobnější analýzy potenciálu snižování emisí 
skleníkových plynů, jejich typické a standardní úspory podle způsobu výroby 
uvádí v přílohách obě zmíněné směrnice, potom je rozvoj současných biopaliv 
tzv. 1. generace celosvětově udržitelný a vedle zdokonalování jejich technologií, 
účinnosti konverze a jakosti tvoří biogenních pohonné hmoty z biogenních 
zbytků a odpadů tzv. 2. generace těžiště výzkumu a vývoje. 
 V ČR po dlouhou dobu od vzniku bionaftového průmyslu, 
zpracovávajícího především tuzemskou řepku olejnou, byli zpracovatelé 
vystaveni velmi časté změně podpor jako důsledek zásahu státu a nejasné 
perspektivě, se kterou souvisela absence schválené racionální strategie a užití 
biopaliv a srovnání se situaci v ostatních zemích EU. Jako příklad lze uvést 
schválené národní indikativní cíle pro biopaliva v % e.o.: Rakousko – 2008: 
5,75, 2010: 10, Francie – 2008: 5,75, 2009: 6,25, 2010: 7, Polsko – 2008: 3,45, 
2009: 4,6, 2010: 5,75, Švédsko – 2005: 2, 2010: 5,75. V Německu činil v roce 
2007 podíl biopaliv na spotřebě motorových paliv 7,4 % e.o. Proto zde byla 
celková kvóta pro rok 2009 snížena z 6,25 na 5,25 % e.o. a upevněna na 6,25 % 
e.o. pro období od r. 2010 do r. 2014. Vedle toho zde spolkový parlament 
odsouhlasil v prvním čtvrtletí letošního roku přimíchávání max. 7 % V/V 
methylesterů mastných kyselin (FAME) do motorové nafty podle revidované 
technické normy DIN EN 590 (září 2008). Povinností dodavatelů paliv 
do daňového oběhu na našem území pro dopravní účely je i uvedení 
minimálního množství biopaliv. V letošním roce je jeho výše 4,5 % objemových 
(2 % v roce 2007 a 2008) u motorové nafty, jak umožňují jakostní parametry 
pro motorovou naftu (ČSN EN 590). Tato podpora, vyplývající ze zákona 
č. 180/2007 Sb. ze dne 7.6.2007, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší ... , se stala prvním efektivním nástrojem, který s kladným dopadem 
na fiskální politiku státu zavedl plošně biopaliva na trh. 
 Vývoz bionafty (MEŘO) z ČR hrál pro celou dobu významnou roli 
v bilanci zahraničního obchodu. Pouze v roce 2008 poprvé od roku 2001 
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překročil dovoz FAME o více než 20 % vývoz MEŘO. U bioethanolu byl vývoz 
v roce 2008 o 56 % vyšší než dovoz. Za první pololetí letošního roku se 
z výroby 70 277 t MEŘO vyvezlo 11 419 t (index 2009/2008 = 0,631) a dovezlo 
3 210 t FAME (index 2009/2008 = 0,157). Je nesporné, že vývoz vždy svědčí o 
vysoké kvalitě produktů. 
 Přijatou novelou a jejím schválením poslaneckou sněmovnou a senátem 
ve 2. čtvrtletí 2009 je do zákona o spotřebních daních zapracován „Víceletý 
program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který byl předložen 
Ministerstvem zemědělství a schválen vládou ČR po předchozím posouzení 
Evropskou komisí pro hospodářskou soutěž (viz notifikace N305/2008 – Česká 
republika s platností do 30.6.2014). Zahrnuje daňovou podporu 
vysokoprocentních standardizovaných směsí nebo čistých biopaliv: FAME – 
ČSN EN 14214, čistý rostlinný (řepkový) olej – ČSN 65 6516, biomethan 
z bioplynu – ČSN 65 6514, směsná motorová nafta s 30 % V/V FAME – ČSN 
65 6508, E85 – pohonná hmota s až 85 % bioethanolu – prEN 15293, E95 – 
pohonná hmota s max. 95 % bioethanolu – ČSN 65 6513. 
 Navrhované zvýšení podílu MEŘO (FAME) v motorové naftě na 6,3 % 
obj. je v souladu s návrhem novelizace vyhlášky č. 229/2004 Sb. ze dne 
20.4.2004, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty a způsob sledování a 
monitorování jejich jakosti, která souvisí se zákonem č. 311/2006 Sb. ze dne 
23.5.2006 o pohonných hmotách. Tímto krokem dojde k přiblížení 
k indikativnímu cíli, ke kterému se naše republika zavázala, tj. min. 5,75 % e.o. 
podílu biopaliv na celkové spotřebě paliv pro dopravu. Vedle toho se vytváří 
další prostor pro uplatnění MEŘO vyrobeného v ČR, protože, jak vyplývá 
z bilance FAME za letošní pololetí, se k nám dodává také podíl FAME i 
v dodávkách motorové nafty, které se k nám dováží ve výši cca 30 % celkové 
spotřeby. V letošním roce jde o podíl v motorové naftě 4,5 % V/V a od příštího 
roku lze očekávat v sousedních zemích aditivaci motorové nafty bionaftou až na 
6,4 % V/V. 
 Od navržených úprav legislativy lze především očekávat výrazné snížení 
celkových emisí skleníkových plynů u MEŘO – FAME o min. 2,2 kg CO2eq 
na 1 litr a určitý příspěvek k energetické bezpečnosti. Navýšením povinného 
obsahu min. množství biopaliv společně se schválenou novelizací zákona 
o spotřební dani však dojde k velice významné podpoře domácího zemědělství a 
průmyslu, která přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu EU. 
Tato legislativní opatření jsou rovněž příspěvkem k udržitelnému a efektivnímu, 
z hlediska makroekonomických dopadů na státní rozpočet, uplatnění 
motorových biopaliv na trhu ČR a EU. Jde současně o významné opatření 
pro urychlení výběru vhodných pěstitelských technologií tradičních i nových 
zemědělských plodin s ekologickým uplatněním hnojiv, urychlení výzkumu a 
vývoje biopaliv nové generace a přípravu na dekarbonizační strategii EU, která 
by měla být přijata kolem roku 2015. 
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