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Výroba bioetanolu v Evropské unii
Mezi hlavní dùvody, pro které Evropská unie podporuje
zavádìní výroby bioetanolu, patøí:
1. Podpora zemìdìlské prvovýroby a vyuití vekeré její produkce.
2. Biopaliva jsou alternativou klasických fosilních paliv  i kdy
není moná jejich 100% náhrada, jsou biopaliva základní,
mnohaletou praxí odzkouenou alternativou.
Jako dalí dùvody jsou uvádìny: zlepení obchodní bilance
státu, rozvoj venkova a vytváøení nových pracovních pøíleitostí, pozitivní pøínos na ivotní prostøedí. Tyto a dalí dùvody
vedly v EU k vytvoøení právního rámce pro podporu biopaliv,
který vyústil v naøízení è. 2003/30/ES.
Pøi detailnìjím pohledu na aktuální stav produkce bioetanolu v EU lze konstatovat, e dolo v roce 2007 k dalímu navýení výroby na 1,77 mld. litrù, a to z pùvodních 1,59 mld. litrù
v roce 2006, nicménì tento nárùst nebyl tak výrazný jako
v pøedchozích letech. Bioetanol je dnes vyrábìn ve 13 èlenských zemích EU (tab. I.). Souèasný evropský bioetanolový sektor
je výraznì ovlivnìn vysokými cenami obilovin, které zapøíèinily
to, e mnoho producentù pøeruilo výrobu nebo odloilo výstavbu nových závodù. Celková spotøeba bioetanolu v roce 2007

Tab. I. Výroba bioetanolu v EU
Stát

2007

(zdroj eBio)

2006

2005

2004

výroba bioetanolu (mil. l)

Francie

578

293

144

Nìmecko

394

431

165

101
25

panìlsko

348

396

303

254

Polsko

155

161

64

48

védsko

70

140

153

71

Itálie

60

78

8

0

Èeská republika

33

15

0

0

Slovensko

30

0

0

0

Maïarsko

30

34

35

0

Nizozemí

14

15

8

14

Litva

20

18

8

0

Velká Británie

20

0

0

Lotysko

18

12

0

0

Finsko
Celkem

200

1 771

1 593

je odhadována v EU ve výi 2,7 mld. litrù, ve stejném roce dosáhly dovozy bioetanolu rekordní výe, a to 1,1 mld. litrù, co
pøedstavuje 41 % z celkové spotøeby EU.
Jak je patrné z tab. I., souèasným leaderem ve výrobì bioetanolu je Francie, která meziroènì zvýila svou produkci zhruba dvakrát a její podíl na celkové výrobì EU je 32 %. Pokud
vezmeme výrobu ètyø nejvìtích producentù EU (Francie, Nìmecko, panìlsko a Polsko) jejich podíl pøedstavuje 83 %
z celkové produkce. Èeské republice s 2% podílem patøí ve
výrobì bioetanolu sedmá pøíèka.
Suroviny pro výrobu bioetanolu v EU
Vstupní suroviny pro výrobu bioetanolu v EU jsou jednoznaènì obiloviny a cukrová øepa. Nedávno zveøejnìná obvinìní
o tom, e biopaliva jsou zodpovìdná za nárùst cen potravin
jsou nepodloená, nebo z celkové spotøeby obilovin 267 mil. t
v roce 2007 bylo pouze 3,5 mil. t pouito pro výrobu bioetanolu, co pøedstavuje zhruba 1,3 %. Tuto skuteènost dokresluje
i uití penice  nejvíce preferované obiloviny pro výrobu bioetanolu (tab. II.).
U cukrovky, druhé nejvýznamnìjí komodity pro výrobu
bioetanolu, dochází v dùsledku probíhající tvrdé cukerní reformy k poklesu cen cukrové øepy, které jsou direktivnì naøízeny
EK. Dopad cukerní reformy nejenom na cukrovarnický prùmysl
(uzavøeno 76 cukrovarù) je znaèný, nebo i z pohledu pìstebních ploch dolo k poklesu z pùvodních 2,14 mil. ha (v roce
2005/06) na 1,64 mil. ha (v roce 2007/08), tedy o více ne 30 %.
Stejný pokles byl zaznamenám i u poètù pìstitelù, kdy
z pùvodních 310 tis. øepaøù v roce 2005/06 pìstuje v celé EU
cukrovou øepu souèasných 228 tis. pìstitelù. Dnes, po dvou
letech trvání cukerní reformy (byla zahájena v roce 2006), lze
konstatovat, e její základní cíl, tj. sníení výroby cukru v EU
o 6 mil. t, byl naplnìn. Z dùvodu omezení výroby cukru v EU,
se proto výroba bioetanolu z cukrové øepy jeví jako vhodné

Tab. II. Uití penice v EU v roce 2006/07
Oblast vyuití

(mil. t)

(%)

45,9

39,4

Osivo

5,1

4,4

0

Prùmysl

7,8

6,7

12

12

13

3

Bioetanol

1,4

1,2

Krmivo

56,0

48,1

Ostatní

0,3

0,2

913

528

Lidská spotøeba

(zdroj USDA)
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Obr. 1. Vývoj cen ropy

(zdroj: www.finanzen.net)

dalí vyuití stávajících cukrovarnických kapacit a pøedevím
know-how pìstitelù cukrové øepy.
Mezi faktory, které budou ovlivòovat dalí rozvoj bioetanolového sektoru v EU, patøí vývoj cen základních vstupních
surovin (obilí, kukuøice, cukrové øepy), cenový vývoj ropy
(obr. 1.), dovozy lihu z Brazílie a z dalích zemí (obr. 2.)
a v neposlední øadì legislativa.
Je to právì neuvìøitelný cenový vývoj ropy, který se blíí
k magické hranici 150 USD/barel. Tento vývoj právem ospravedlòuje výrobu bioetanolu v naich evropských podmínkách.
Otázkou zùstává, kdy dojde k zastavení tohoto strmého rùstu
cen ropy, který negativnì ovlivòuje v podstatì vekeré sektory
národního hospodáøství.
Dalím faktorem, který negativnì ovlivòuje rozvoj produkce bioetanolu v EU, je nárùst dovozù lihu z Brazílie, Pákistánu
a dalích zemí. V roce 2007 bylo dovezeno do EU 1,1 mld. litrù
lihu, nejvìtí podíl pøipadal na Brazílii, a to 56 %. Líh se dováí
do EU ve dvojím reimu  se clem a beze cla. Bezcelnì je do EU
dováen líh z tzv. nejménì rozvinutých zemí (LDC) a jak je
patrné (obr. 2.), jeho podíl má klesající tendenci. EU sice uvaluje dovozní cla na líh ze zemí, jako je Brazílie, Pákistán, atd.,
nicménì oslabující dolar vùèi euru v podstatì tato dovozní cla
smazává a evroptí výrobci tak musí èelit nerovnému konkurenènímu boji.
Stávající legislativa pro biopaliva v EU je velmi sloitá, nebo kadý èlenský stát si upravuje prostøednictvím své národní
legislativy biopalivový program (systém rùzných podpor, dotací
zvýhodnìní, rùzné zpùsoby denaturace, atd.). Celému novì se
rozvíjejícímu bioetanolovému sektoru by velmi prospìla harmonizace a pøedevím zjednoduení legislativy tak, aby podmínky pro výrobu bioetanolu ve vech èlenských zemích byly
stejné.

Obr. 2. Dovozy lihu do Evropské unie

(zdroj: U.E.P.A.)

kládaný vývoj pøimíchávání bioetanolu do pohonných hmot je
zachycen v tab. III.
Urèitý posun v podpoøe biopaliv byl zaznamenán na zaèátku letoního roku, kdy Vláda ÈR schválila Víceletý program
podpory dalího uplatnìní biopaliv v dopravì, který mj. podporuje výrobu vysokoprocentních smìsí, jako je E85 nebo E95.
Tento program byl mìl vstoupit dle vládního usnesení v platnost
od 1. 1. 2009.
Z pohledu Èeské republiky nemá výroba bioetanolu ádný
vliv na potravinovou bezpeènost, nebo pøi naplnìní závazku 5,75%
pøimíchávání je tøeba vyrobit cca 1,85 mil. hl lihu (tab. III.), co pøi
pøedpokladu stejného zastoupení základních surovin pro výrobu
bioetanolu v naich klimatických podmínkách (obilí a cukrová
øepa) pøedstavuje celkovou plochu cca 72 tis. ha, tj. pouze 1,6 %
vekeré zemìdìlské plochy v ÈR. Navíc je nutné si uvìdomit, e
pøi výrobì bioetanolu vznikají i vedlejí produkty, které lze vyuít
jako krmivo: pøi výrobì 1 litru bioetanolu získáme 0,5 a 1 kg
vedlejích produktù (øepné pelety nebo mláto).
Vechny významné èeské výrobce lihu zastupuje Svaz lihovarù ÈR, pøedsedou svazu je Oldøich Reinbergr, pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD, a. s. Vichni
souèasní výrobci bioetanolu v Èeské republice jsou uvedeni
v tab. IV.

Tab. III. Pøedpoklad uití palivového lihu v ÈR

(zdroj MZe ÈR)

Rok

Podíl v benzinu (%)

Mnoství bioetanolu (hl)

2008

2,0

630 000

2009

3,5

1 100 000

2010

5,75

1 850 000

Èeský bioetanolový sektor
Tab. IV. Výrobní kapacity bioetanolu v ÈR

Po nìkolika odloení se bioetanol zaèal pøimíchat do pohonných hmot i v ÈR, a to od 1. 1. 2008. V souèasné dobì
nejsou, na rozdíl od okolních èlenských státù, v ÈR uplatòována
ádná zvýhodnìní pro pøimíchávání ani pro výrobu bioetanolu,
co velmi znevýhodòuje domácí producenty. Dle platné èeské
legislativy tu je pouze závazek nahradit klasická fosilní paliva
urèitým podílem biopaliv. U bioetanolu tento podíl v roce 2008
èiní 2 %, co odpovídá cca 630 tis. hl bioetanolu. Dalí pøedpo-
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posledního roku a e cílem biopaliv je nalezení rovnováhy mezi
potravinovým a energetickým zabezpeèením. Z pohledu Èeské
republiky je nezbytné zvýit úsilí pøi rozvoji bioetanolového
sektoru, viz. podpora vysokoprocentních smìsí a napø. zvýení
minimálního podílu biopaliv v pohonných hmotách.
Polome si otázku, zda je dovoz lihu z Brazílie èi Pákistánu
opravdu tím správným øeením, nenahrazuje-li se tak závislost
na dovozu ropy závislostí na dovozu etanolu, a nepodporuje-li
se tím zároveò ekologická devastace naí planety.

Souhrn
V Èeské republice se bioetanol zaèal pøimíchávat do pohonných
hmot na zaèátku roku 2008. V souèasnosti, na rozdíl od ostatních
èlenských zemí EU, v ÈR není výroba, distribuce a prodej bioetanolu ádným zpùsobem podporována, co velmi znevýhodòuje domácí producenty. Oèekává se, e by od roku 2009 mìl vstoupit
v platnost nový program, který bude zvýhodòovat vysokoprocentní
smìsi (E85 a E95). Z pohledu potravinové bezpeènosti výroba bioetanolu nepøedstavuje pro ÈR ádné ohroení, nebo pro naplnìní
závazku ve výi 5,75 % biopaliv v roce 2010 bude zapotøebí vypìstovat obilí a cukrovou øepu na celkové ploe 72 tis. ha, co pøedstavuje pouze 1,6 % vekeré zemìdìlské pùdy v ÈR. Navíc je nutné si
uvìdomit, e pøi výrobì bioetanolu vznikají i vedlejí produkty,
které se pouívají jako krmivo (pøi výrobì 1 litru lihu získáme 0,5 a
1 kg vedlejích produktù  pelety nebo mláto).
Vichni významní producenti lihu jsou èlenové Svazu lihovarù ÈR.
Mezi hlavní èeské výrobce patøí spoleènost Agroetanol TTD, a. s.
(lihovar Dobrovice), která vyrábí bioetanol od roku 2006, a to
z cukrové øepy.

Reinbergr O.: Long-term outlook of bioetanol production
in the Czech Republic

Mezi hlavní èeské výrobce patøí akciová spoleènost Agroetanol TTD, která je 100% vlastnìna spoleèností Cukrovary
a lihovary TTD, a. s. Jedná se o první velkokapacitní lihovar,
který zahájil výrobu bioetanolu ji v roce 2006. Vyuívá synergických efektù plynoucích z propojení cukrovaru a lihovaru.
Dodavatelé základní suroviny  cukrovky  pro výrobu nejenom lihu, ale i cukru, patøí dosahovanými výsledky mezi nejlepí ve støední a východní Evropì. Výroba bioetanolu z obílí
není v èeských podmínkách z dùvodu vysokých cen zatím stabilizována.
Nynìjí pozice èeských státních orgánù je pomìrnì zdrenlivá  dùvodem jsou probíhající diskuse o moném vlivu biopaliv na rostoucí ceny potravin a o pøínosu biopaliv pro ivotní
prostøedí. Nicménì nízkoprocentní pøimíchávání biopaliv v ÈR
pokraèuje a pøedpokládá se zavedení podpory vysokoprocentních smìsí.

Blending of bioethanol has started in the Czech Republic since 2008.
At the present in contrast with other Member States of EU production, distributions and sales of bioethanol are not supported anyhow
in the Czech Republic which harms home bioethanol industry. Its
expected that new programme for supporting high percentage mixture (E85 and E95) should come into effect by 2009. Production of
bioethanol doesnt constitute any threat from the food safety point
of view in the Czech Republic because to fulfill engagement in
share of 5,75 % biofuels in 2010 it is necessary to grow grains and
sugar beet on area of 72 000 ha which represents only 1,6 % from
total agricultural land in the Czech Republic. Moreover its necessary to realize that in the process of bioethanol production by-products are made (from 1 liter of bioethanol we can obtain 0.51.0 kg of
by-products  pellets or extracted grains).
Every Czech important ethanol producer is member of Union of distilleries of the Czech Republic. Among the main Czech bioethanol
producers belongs company Agroetanol TTD (distillery Dobrovice)
which has been producing bioethanol since 2006 from sugar beet.
Key words: bioethanol production, bioethanol industry, Czech ethanol
producers, motor fuels, grains, sugar beet.

Závìr
V souèasné dobì probíhají diskuse, týkající se biopaliv 2. generace, a to pøedevím v reakci na rostoucí ceny potravin. Je
nutné si uvìdomit, e nelze èinit dlouhodobì závìry z událostí
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