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- od 1. ledna 2009 ve výi 3,5 % objemových z celkového mnoství
Prvním opatøením Evropské unie vedoucím k podpoøe vyuití biopaliv v dopravì bylo v roce 2003 pøijetí smìrnice Evmotorových benzinù pøimíchaných do motorových benzinù,
- od 1. ledna 2009 ve výi 4,5 % objemových z celkového mnoropského parlamentu a Rady 2003/30/ES, o podpoøe vyuíváství motorové nafty pøimíchaných do motorové nafty.
ní biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravì. Cílem
smìrnice je podpora vyuívání biopaliv nebo jiných obnovitelUvedenou povinnost mohou odpovìdné osoby splnit buï
ných pohonných hmot za úèelem nahrazení nafty nebo benziformou pøídavku podílu biopaliva do motorové nafty v souladu
nu pro dopravní úèely v kadém èlenském státì se zámìrem
s ÈSN EN 590, èi do motorových benzinù v souladu s ÈSN EN 228,
pøispìt k dosahování takových cílù, jako je dodrování závaznebo uvedením èistého biopaliva (èisté MEØO nebo bioetanol)
kù týkajících se zmìny klimatu, zajitìní bezpeènosti zásoboèi smìsného paliva, tj. smìsi obsahující vysoké procento bioslování etrného k ivotnímu prostøedí a podpora obnovitelných
ky (napø. smìsná motorová nafta, palivo E85) do volného daòozdrojù energie. Dále by dle smìrnice mìly èlenské státy zajisvého obìhu nebo kombinací vech uvedených zpùsobù (3).
tit, aby na jejich trh bylo uvádìno alespoò minimální procento
biopaliv a jiných obnovitelných pohonných hmot, a za tímto
úèelem stanovit vnitrostátní orientaèní cíle. Referenèní hodnoMonosti pøimíchávání bioetanolu do automobilového
ta pro tyto cíle èiní 2 % a je vypoèítána na základì energetickébenzinu
ho obsahu celkového mnoství benzinu a nafty pro dopravní
úèely prodávaného na jejich trzích do 31. prosince 2005. Do
Bioetanol lze vyuít po jeho denaturaci jako pøímìs do au31. prosince 2010 se referenèní hodnota pro tyto cíle zvyuje
na 5,75 % (1).
tomobilového benzinu v nìkolika moných koncentracích. Jednak je moné jej v souladu s ÈSN EN 228 pøidávat do benzínu
V lednu 2008 pøedstavila Komise nový návrh smìrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoøe energie z obnovitelných
do 5 % a tuto smìs spalovat v bìných záehových motorech
zdrojù. Cílem návrhu smìrnice je zavést celkový závazný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojù na celkoTab. I. Navýení ceny paliva vlivem pøimíchávání biosloky pøi cenì ropy
vé spotøebì energie a závazný minimální cíl pro 10%
50 USD za barel
podíl biopaliv v dopravním sektoru pro vechny èlenské státy do roku 2020 (2).
Podíl bioetanolu (%)

0

Legislativní rámec vyuívání biopaliv v ÈR
Transformace smìrnice 2003/30/ES do èeské legislativy byla provedena prostøednictvím zákona
è. 180/2007 Sb., kterým se mìní zákon è. 86/2002 Sb.
o ochranì ovzduí. Zákon uvádí povinnost pro osoby uvádìjící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daòového obìhu na daòovém území
Èeské republiky pro dopravní úèely zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daòového
obìhu na daòovém území Èeské republiky pro dopravní úèely za kalendáøní rok, bylo obsaeno i minimální mnoství biopaliv, a to ve výi:
- od 1. ledna 2008 ve výi 2 % objemových z celkového mnoství motorových benzinù pøimíchaných do
motorových benzinù,
- od 1. záøí 2007 ve výi 2 % objemových z celkového mnoství motorové nafty pøimíchaných do motorové nafty,
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Pozn: a  navýení ceny paliva ve srovnání s benzínem bez podílu bioethanolu, b  za
základ je brána cena benzínu bez podílu biosloky, c  koeficient navýení spotøeby
paliva vlivem podílu nií výhøevnosti bioethanolu (koeficient navýení 1,4), d  navýení ceny paliva pøi stejném energetickém obsahu, e  za základ je brána cena benzínu bez podílu bioethanolu, f  palivo E85 s plnou sazbou spotøební danì, g  palivo
E85 s odpoètem spotøební danì z podílu biosloky.
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a nebo jej lze pouívat ve speciálnì upravených motorech
v podobì vysokoprocentních smìsí, nejèastìji v podobì paliva
ethanol 85 nazývaného E85. Toto palivo obsahuje 85 % bioetanolu a 15 % benzinu. Vozidla umoòující spalování této smìsi
se nazývají Flexi Fuel Vehicle (dále jen FFV) a umoòují uivateli míchat benzin s palivem E85 v libovolném pomìru.
Bioetanol má vysoké oktanové èíslo a jeho pouití
v záehových motorech nepøedstavuje velký problém. Hlavní
úprava motoru spoèívá ve zvìtení vstøikované dávky paliva
z dùvodu jeho nízké výhøevnosti. Nárùst spotøeby pøi pouití
paliva E85 èiní pøiblinì 40 % (4).

Vliv podílu pøimíchávaného ethanolu na cenu benzínu
Od 1. 1. 2008 se bioetanol pøimíchává do automobilového
benzinu ve formì minimálního 2% podílu. Jeliko jeho výrobní
cena je vyí ne cena fosilní sloky, dochází ke zdraení smìsného paliva. Pøi pøimíchávání vìtího podílu bioetanolu tak roste cena smìsného paliva, vlivem draí výroby bioetanolu,
a zároveò, vlivem nií výhøevnosti bioetanolu, roste i spotøeba
smìsného paliva. Tyto dva aspekty pùsobí negativnì na vyuívání bioetanolu. Aby mohlo dojít k rozíøení ve vyuívání bioetanolu jako paliva musí existovat ekonomické stimuly slouící
ke sníení ceny smìsného paliva. Jednou z moností jak tohoto
dosáhnout je osvobození èistých biopaliv od spotøební danì
z minerálních olejù, pøípadnì sníení spotøební danì minerálních olejù odpoètem z podílu biosloky.
Celková cena paliva se skládá z výrobní ceny, sazby spotøební danì z minerálních olejù, danì z pøidané hodnoty a nákladù na míchání paliva.
Výrobní cena benzinu je cca 7 Kè/l pøi cenì ropy 50 USD
za barel a 15 Kè/l pøi cenì ropy 150 USD za barel. Výrobní cena
tuzemského bioetanolu se pohybuje kolem 16 Kè/l. Spotøební
daò z minerálních olejù je dle §48 odst. 1 zákona è. 353/2003 Sb.,

o spotøebních daních ve výi 11,84 Kè na kadý litr benzinu.
Tab. I. a tab. II. znázoròují zdraení smìsného paliva vlivem
povinného nízkoprocentuálního pøimíchávání bioetanolu do
fosilního automobilového benzinu pøi cenì ropy 50 USD za
barel, respektive 150 USD za barel. Dále je uvedena cena paliva
E85 pøi zapoètení celé sazby spotøební danì a pøi odpoètu spotøební danì z podílu biosloky, opìt v závislosti na cenì ropy.
Z tab. I. vyplývá, e pøi cenì ropy 50 USD za barel dojde
vlivem 2% pøimíchávání bioetanolu k navýení ceny automobilového benzinu o 0,27 Kè na kadý litr paliva. Od 1. ledna roku
2009 dojde, vlivem povinného 3,5% pøimíchávání, k navýení ceny
o 0,43 Kè. Pokud u paliva E85 bude uplatnìn odpoèet spotøební
danì z podílu biosloky podle pøedpokladù Víceletého programu
podpory dalího uplatnìní biopaliv v dopravì, bude i pøes tuto
úlevu jeho cena o 5,03 Kè/l vyí ve srovnání s energetickým
obsahem automobilového benzinu bez podílu biosloky.
Z tab. II. vyplývá, e pøi cenì ropy 150 USD za barel dojde
vlivem pøimíchávání 2 % bioetanolu k navýení ceny automobilového benzinu o 0,08 Kè na kadý litr paliva. Od 1. ledna
roku 2009 dojde, vlivem povinného 3,5% pøimíchávání,
k navýení ceny o 0,10 Kè. Pokud u paliva E85 bude uplatnìn
odpoèet spotøební danì z podílu biosloky podle pøedpokladù
Víceletého programu podpory dalího uplatnìní biopaliv v dopravì, bude jeho cena o 2,49 Kè/l nií ve srovnání s energetickým
obsahem automobilového benzinu bez podílu biosloky.

Závìr

Z uvedených cenových rozborù vyplývá, e pøi cenì ropy
cca 150 USD za barel bude cena paliva E85 pøi uplatnìní odpoètu spotøební danì z podílu biosloky o 2,49 Kè/l nií ve
srovnání s energetickým obsahem automobilového benzinu bez
podílu biosloky. Pøi takto vysoké cenì ropy budou provozní
náklady na spotøebované palivo pøi spalování paliva E85 nií
v porovnání s automobilovým benzinem. Dojde tak
ke zvýení poptávky po tomto druhu pohonné hmoTab. II. Navýení ceny paliva vlivem pøimíchávání biosloky pøi cenì ropy
ty. Pokud vak nebude uplatnìn odpoèet spotøební
150 USD za barel
danì z podílu biosloky, bude cena paliva E85 o 14,28
Kè vyí ve srovnání s energetickým obsahem autoPodíl bioetanolu (%)
mobilového benzinu bez podílu biosloky, nedojde
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bude cena paliva E85 vyí o 21,80 Kè. Pøi takto nízCelková cena paliva (Kè/l)
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ke zvýení poptávky po tomto druhu pohonné hmoty.
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k ádanému rozíøení vysokoprocentních smìsí biopaNavýení ceny e.o. (%) e
0
0,26
0,32
44,69
7,80
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Pozn: a  navýení ceny paliva ve srovnání s benzínem bez podílu bioethanolu, b  za
ze strany státu. Jedna z moností jak podporovat prozáklad je brána cena benzínu bez podílu biosloky, c  koeficient navýení spotøeby
dukci biopaliv je zaloena na sníení daòové zátìe
paliva vlivem podílu nií výhøevnosti bioethanolu (koeficient navýení 1,4), d  navýbiopaliv. Efektivním zpùsobem se zdá být zvýhodnìní
ení ceny paliva pøi stejném energetickém obsahu, e  za základ je brána cena benbiopaliv formou odpoètu spotøební danì z minerálních
zínu bez podílu bioethanolu, f  palivo E85 s plnou sazbou spotøební danì, g  palivo
E85 s odpoètem spotøební danì z podílu biosloky.
olejù z podílu biosloky, tzn. e u èistých biopaliv by
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byla uplatnìna nulová spotøební daò a u smìsných motorových
paliv by byla spotøební daò placena jen z fosilní èásti. Avak ani
toto zvýhodnìní nemusí být pøi nízkých cenách ropy dostaèující podporou v konkurenceschopnosti vyuívání biopaliv. Pokud nedojde k zavedení daòových úlev pro biopaliva, budou
vdy provozní náklady pøi provozu na tato paliva výraznì vyí
ve srovnání s fosilní alternativou. Nebude tak existovat ádný
ekonomický stimul k rozíøení v jejich vyuívání a Èeská republika tak nebude schopna splnit závazek náhrady 10 %
pohonných hmot biopalivy.

Obr. 1. Navýení ceny paliva vlivem pøimíchávání biosloky
v závislosti na cenì ropy

Pøíspìvek vznikl za podpory projektu MD ÈR è. CG912-058-520 Metodika kvantifikace a vyhodnocení environmentálních a bezpeènostních vlivù dopravy a projektu MMT ÈR (id. kód OC 193), souèásti
akce EU COST 356 Metody hodnocení a multidisciplinární ocenìní
vlivù dopravy na trvale udritelné ivotní prostøedí.

Souhrn
Èlánek se zabývá ekonomickou analýzou vyuití bioetanolu jako
pohonné hmoty záehových motorù. Bioetanol lze vyuít jednak
jako pøímìs do automobilového benzinu v souladu s ÈSN EN 228
nebo ho lze pouívat ve speciálnì upravených motorech v podobì
vysokoprocentních smìsí, nejèastìji v podobì paliva ethanol 85
nazývaného E85. Toto palivo obsahuje 85 % bioetanolu a 15 %
automobilového benzinu a mùe být spalováno pouze ve speciálnì
upravených motorech. Jeliko výrobní cena bioetanolu je vyí ne
cena fosilní sloky dochází ke zdraení smìsného paliva. Aby mohlo dojít k rozíøení ve vyuívání bioetanolu jako paliva musí existovat ekonomické stimuly slouící ke sníení ceny smìsného paliva.
Jednou z moností jak tohoto dosáhnout je sníení spotøební danì
z minerálních olejù odpoètem z podílu biosloky. Cílem pøíspìvku
je stanovením ceny paliva E85 pøi zapoètení celé sazby spotøební
danì a pøi uplatnìní odpoètu spotøební danì z podílu biosloky,
a to pøi dvou cenách ropy (50 USD za barel a 150 USD za barel).
Klíèová slova: automobilový benzin, bioetanol, výrobní cena, spotøební
daò, daò z pøidané hodnoty.
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Hromádko J., Hromádko J., Miler P., Hönig V., Schwarzkopf M.: Economic analyse of using bioetanol in positive
ignition engine
The Article deal with economic analyze of bioetanol utilization as a
fuel in spark ignition engine. Bioetanol is possible to use as an
ingredient to gasoline according to ÈSN EN 228 or exploit that in
specially adjusted engines like high percentage mixture, the most
frequently as ethanol 85 fuel called E85. This fuel consists of 85 %
bioetanol and 15 % gasoline and can be combusted only in specially adjusted engines. Whereas its cost price is higher than fossil element price there is enhancement of mixed fuel. In order to reach
the expansion in bioetanol exploitation as a fuel must exist economic incentives for decrease mixed fuel price. One of options how to
gain that is decrease consumer tax of mineral oil by deduction of
bioelement part. Aim of the contribution is determination fuel E85
price by inclusion whole rate of consumer tax and by use deduction
consumer tax of bioelement part and by two prices of crude oil
(50 USD per oil drum and 150 USD per oil drum).
Key words: petrol, bioetanol, production price, rate of excise duty, value
of addition tax.
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