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Výroba bioetanolu v Èesku na rozcestí
BIOETHANOL PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AT A CROSSROADS

Lubomír Konel  Svaz lihovarù Èeské republiky

Oblast uití biopaliv v Èeské republice vychází z Evropské
smìrnice è. 2003/30/ES, jejím úèelem je podpoøit vyuití biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot za úèelem
nahrazení nafty nebo benzinu pro dopravní úèely v kadém
èlenském státì. Dílèí cílová hodnota je 5,75 % biopaliv
v pohonných hmotách v roce 2010, v ÈR je tato smìrnice transponována pøedevím do zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduí, která uvádí, e osoba uvádìjící motorové benziny do volného daòového obìhu na daòovém území ÈR pro dopravní úèely,
je povinna zajistit, aby v benzinech od 1. 1. 2009 bylo obsaeno
i mnoství biopaliva ve výi 3,5 %.
Pøipomeòme si hlavní motivy pro uplatnìní biopaliv v dopravì:
- systémové zpracování zemìdìlské nadprodukce,
- zvýení zamìstnanosti pøedevím ve venkovských oblastech,
- zlepení energetické bezpeènosti státu, sníení dovozù ropy,
- pozitivní dopady na ivotní prostøedí,
- rozvoj nových technologií, zvýení HDP.
Zemìdìlský sektor vèetnì Agrární komory a Zemìdìlského svazu ÈR usiloval o urychlené sputìní bioetanolového programu, který by úèelným zpùsobem zabezpeèil smysluplné vyuití urèité èásti produkce obilí. Jen ze skliznì v roce 2008 se
hledá odbyt z celkové produkce zrnin v Èeské republice vìtí
ne 2 mil. t. Bìhem posledních tøí let bylo v ÈR proinvestováno
nìkolik miliard korun do vzniku nových kapacit na výrobu bioetanolu, take stávající investice ji plnì kryjí jeho letoní odhadovanou potøebu v Èeské republice ve výi 1,2 mil. hl. Skuteènost je vak taková, e oèekávaná výroba bioetanolu z obilí
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v letoním roce má být ca 600 tis. hl, k jeho výrobì tedy bude
spotøebováno pouze 180 tis. t obilí. Proè dochází k takové, pro
nae zemìdìlce i pro nai republiku nepøíznivé situaci?
Nejvìtím pøekákou pøimíchávání bioetanolu do benzinu
je jeho cena, která je urèována trhem s motorovými palivy
a rozpoètovými pravidly státu  ty jsou odvislé od politické vùle
vládnoucí reprezentace, tedy od podmínek, jaké mùe nastavit
stát. Výe uvedená povinnost pøimíchávání biopaliva na území
ÈR je dosud jediným aktem v oblasti zavádìní biopaliv ze strany státu, take chybí jakákoliv ekonomická podpora. Mandatorní pøimíchávání biopaliv do pohonných hmot bez jakékoliv ekonomické podpory zpùsobuje producentùm motorových paliv
pøímou a prokazatelnou finanèní újmu, nebo zvyuje jejich výrobní náklady a zhoruje jejich konkurenceschopnost. Za této
situace èetí výrobci motorových paliv hledají levnìjí zdroj bioetanolu, co je pøedevím dováený líh z Brazílie a Pákistánu.
V tìchto státech jsou podmínky pro jeho výrobu i distribuci
výhodnìjí, díky mnohaletým vládním intervencím a pøedevím
kvùli nesrovnatelným podmínkám enviromentálním a sociálním.
Potøeby biolihu v ÈR jsou tedy ve vìtinì pokryty dovozy
a domácí kapacity vybudované v dobré snaze zabezpeèit rozvoj tohoto odvìtví jsou buï nevyuity, nebo dále utlumovány.
Jistým znevýhodnìním domácích producentù biolihu je
i povinnost denaturovat vyrobený líh. Tento v ÈR zákonem stanovený poadavek je v rámci EU zcela ojedinìlý, uplatòuje jej
jetì pouze Irsko a Belgie. Vechny ostatní èlenské zemì zavedly pouívání nedenaturovaného lihu do smìsí pohonných
hmot, èím se èásteènì chrání proti nadmìrným dovozùm ze
zemí, jako je Brazílie a Pákistán. Dovozní cla ze tøetích zemí do zemí EU jsou
pro nedenaturovaný bioetanol vyí
o 9 EUR.hl1. Dopad pro èeské producenty pøi povinném dovozu denaturovaného lihu je v dùsledku niího celního zatíení cca 2,50 Kè.l1. Tuzemtí
výrobci musí jetì vynakládat vícenáklady na denaturaci 0,300,40 Kè.l1.
V dùsledku tìchto skuteèností jsou èetí
výrobci ve své produkci draí témìø
o tøi koruny na kadý produkovaný litr
v porovnání s dováeným biolihem.
Nad rámec výe uvedeného zavádìjí ostatní èlenské zemì EU praktická
opatøení ochrany vlastních vnitøních
trhù pro stabilizaci a uplatnìní produkce novì se rozvíjejícího bioetanolového sektoru na svých územích. Jedná
se napøíklad o slevy spotøební danì,
investièní programy, kodexy udritel-
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nosti pro biopaliva pøi dovozech a obchodních kontraktech,
specifické poadavky na kvalitu aj. Ve vech okolních státech je
zaveden systém aktivních podpor pro vyuívání biopaliv
v dopravì. Vesmìs se pøitom zajiují preferenèní výhody pro
domácí výrobce biopaliv a jejich produkèní a finanèní stabilizaci jako faktoru skuteèné a úèelné podpory vlastní zemìdìlské
prvovýroby. Jako pøíklad je moné uvést Polsko, kde je ochrana domácího trhu stanovena zákonnou povinností, e nejménì
75 % biokomponentù v tekutých palivech musí mít surovinový
pùvod v nìkterém ze státù EU. Obdobným zpùsobem postupuje i Maïarsko. Také Rakousko, kde dosud existuje dobrovolná
dohoda mezi ÖMV a rakouskými výrobci lihu o preferování
domácí produkce, pøipravuje v nejblií dobì pøijetí nových
opatøení proti dovozu biolihu z tøetích zemí.
Je také ádoucí poukázat na rozdíly mezi prakticky neexistující podporou produkce biolihu a stávajícími podporami u ostatních obnovitelných zdrojù energií  a ji jde o vodní elektrárny,
solární zaøízení, zaøízení na výrobu a energetické vyuítí bioplynu a dalí. Tyto podpory (i novì definované v Akèním plánu
pro biomasu) jsou výraznì stimulaèní a zajiují dlouhodobé
stabilní podmínky pro podnikatelské rozhodování. Uvedený stav
neodùvodnìnì diskriminuje zavádìní a vyuití biopaliv
v dopravì. Navíc je pro alternativní vyuívání fosilního zemního plynu v dopravì uplatnìn program státní podpory, èím je
tento neobnovitelný zdroj energie aktivnì preferován, na rozdíl
od biopaliv v dopravì.
Konkurenceschopnost domácích producentù biolihu je sniována i neúmìrným finanèním zatíením poadovaným v EU
neobvyklým systémem kontrol výroby a zvlátì pøepravy biolihu. Zákonem stanovené navýení sloení finanèních prostøedkù z 20 na 40 mil. Kè, které ukládá provozovatel daòového skladu
celnímu úøadu, platné od 1. 5. 2008, spolu se stoprocentním
zajitìním spotøební danì pøi dopravì lihu k pøíjemci, pøedstavuje nákladovou poloku výrobce zhruba 0,50 Kè.l1. V dobì
finanèní krize èiní producentùm biolihu znaèné problémy zajitìní finanèních prostøedkù u finanèních ústavù, navíc se cena
tìchto penìz neustále zvyuje.
Pøi shrnutí vech negativnì pùsobících faktorù pro domácí
producenty biolihu nelze v ádném pøípadì oèekávat stabilizaci a ji vùbec ne rozvoj bioetanolového prùmyslu v ÈR. Program uití biopaliv sice plnìn bude, na jeho plnìní a efektech
se vak budou podílet zahranièní producenti. Tato skuteènost
nám nemùe být lhostejná, a proto je nutné hledat øeení. Celou
problematiku lze shrnout do dvou oblastí:
- vyuít plnì potenciál a strukturu agrárního sektoru EU i ÈR
pro výrobu bioetanolu, a tím sníit dovozy ze tøetích zemí,
- sníit neúmìrné finanèní zatíení domácích producentù biolihu na úroveò ostatních státù EU.
Nabízí se mnoho zpùsobù, jak zmìnit dosavadní velmi nevýhodné podnikatelské podmínky pro èeské producenty. Uvedu nìkteré z nich:
- Sjednotit obvyklý zpùsob platný v EU pøi pouívání lihu do
smìsí, co znamená zmìnit dosavadní povinnost pro míchání
denaturovaného lihu za nedenaturovaný líh.
- Sjednotit pøístup k biopalivùm obecnì, a tím odstranit dosavadní rozdílnost v podporách kapalných biopaliv a ostatních
obnovitelných zdrojù energie.
- U provozovatele daòového skladu sníit jeho vyvolané náklady jednak úplným odputìním nebo sníením zákonem poadované výe finanèních prostøedkù ukládaných provozovatelem
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u celního úøadu, jednak povinností vyhovìt ádosti lihovaru
o vznik povinného stálého daòového dozoru celním úøadem.
- Vytvoøit monost státní úhrady úrokù ze zaplacení záruky
spotøební danì pøi dopravì nebo pøi sloení zajiovací penìní dávky pøi provozování daòového skladu.
- Moností státní garance bankovních záruk a úvìrù vzniklých
pro plnìní povinností odesílatele bioetanolu pøi zajitìní spotøební danì napøíklad prostøednictvím samostatných programù EGAP, a. s., PGRLF, a. s., aj.
- Pøijmout tzv. Kodex udritelnosti pro biopaliva v dopravì v ÈR.
Formou dobrovolné a svobodné dohody obchodních partnerù  dodavatelù bioetanolu a zpracovatelù smìsí pohonných
hmot budou plnìny závazky a pravidla pro kritéria udritelnosti z hlediska ochrany ivotního prostøedí (enviromentální sloky) a poadavky sociálního charakteru (ochrana práce, pracovních podmínek aj.) vèetnì standardù obchodní etiky. Tento kodex
by se stal závaznou normou v podnicích s majetkovou úèastí
státu, které zpracovávají na území ÈR palivový líh.
Vechna uvádìná opatøení není moné realizovat bez vstøícného pøístupu vech zainteresovaných orgánù, pøedevím ministerstva zemìdìlství, ministerstva financí, GØ cel a dalích.
V mnoha pøípadech se jedná o politická rozhodnutí naich zákonodárcù, kde v poslední dobì nenacházíme ochotu øeit uvedené problémy. Dùkazem toho je ji nìkolikrát odkládaný termín pøijetí novely zákona o spotøebních daních, která øeí
osvobození vysokoprocentních paliv od spotøební danì. Jak jinak si vysvìtlit stávající stav, kdy èeský producent ji koncem
roku 2008 uvedl na trh nové ekologické palivo E85 s obsahem
a 85 % etanolu ve smìsi s benzinem, pøièem do souèasné doby
brání jeho uplatnìní na trhu pøijetí odkládané novely zákona.
V souèasné dobì Svaz lihovarù ÈR, který sdruuje vechny
èeské výrobce lihu, vyvíjí prostøednictvím vìtiny svých èlenù
intenzivní jednání se vemi orgány a institucemi, které mohou
souèasnou nepøíznivou situaci v biolihovém programu ovlivnit.
Lze jen doufat, e nae návrhy padnou na úrodnou pùdu. Jen
tak lze posunout problém správným smìrem.
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