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Výroba bioetanolu v Èeské republice byla zahájena ji v roce
2006, kdy byl sputìn první lihovar, a to ve spoleènosti Agroetanol TTD v Dobrovici. Jak je patrné z tab. I., Èeské republice
patøí díky instalovaným produkèním kapacitám deváté místo
v EU-27. Je vak nutné zdùraznit, e na rozdíl od uvedených
zemí není výroba bioetanolu v ÈR zatím ádným zpùsobem
podporována.
V souèasnosti jsou v ÈR dva aktivní lihovary vyrábìjící bioetanol. Konkrétnì jde o Agroetanol TTD v Dobrovici, který jako
základní surovinu pro bioetanolu vyuívá cukrovou øepu, a dále
se jedná o lihovar v Trmicích provozovaný spoleèností PLP,
kde se vyrábí bioetanol pøedevím z obilí. Celkové instalované
kapacity v ÈR jsou uvedeny v tab. II.
Vichni tito uvedení výrobci se musí dennì vypoøádávat
s nìkolika negativními faktory, ovlivòujícími výrobu lihu, je je
navíc umocnìna i probíhající hospodáøskou krizí. Tìmi jsou
pøedevím enormní dovozy levného lihu ze zahranièí, hlavnì

Tab. I. Výroba bioetanolu (mil. l) v EU-27 (zdroj: eBIO)
Zemì
Francie

2007

1 000

539

Nìmecko

568

394

panìlsko

317

348

Polsko

200

155

Maïarsko

150

30

Slovensko

94

30

Rakousko

89

15

védsko

78

120

ÈR

76

33

Velká Británie

75

20

Itálie

60

60

Finsko

50

0

Litva

20

20

Lotysko

20

18

Irsko

10

7

9

14

Belgie

n. a.

0

Celkem

2 816

1 803

Nizozemí

234

2008

z Pákistánu a Brazílie, kdy meziroèní nárùst dosáhl úrovnì 812 %
(obr. 1.), co výraznì ovlivòuje cenu bioetanolu na èeském
trhu. Dalím významným faktorem je promìnlivá cena vstupních surovin, která byla pøedevím v loòském roce ovlivnìna
ji tolikrát zmiòovaným nárùstem svìtových cen vech komodit.
Dalím významným faktorem, který ovlivòuje výrobu bioetanolu v Èeské republice, je v porovnání s jinými vyspìlými
evropskými státy velice nepruná a maceská legislativa. Negativ èeské legislativy je hned nìkolik. Zatím prakticky neexistující podpora bioetanolu ze strany vlády, nedostateèná marketingová podpora vysokoprocentních smìsí a pøísná kontrola
výrobcù biolihu státními orgány. Navíc vichni domácí producenti musí jistit své daòové sklady, a to èástkou 40 milionù
korun, vekerý líh urèený pro pøimíchávání na èeském trhu
musí být denaturován víceslokovou denaturaèní smìsí a líh,
který je exportován, musí být zajitìn po celou dobu pøepravy
sloenou bankovní zárukou (mnoství expedovaného lihu krát
spotøební daò, která èiní 265 Kè/l). Tyto vechny uvedené vícenáklady vedou pouze ke zvyování koneèné ceny bioetanolu
vyrábìného v Èeské republice, co se odráí ve sniování konkurenceschopnosti domácích producentù lihu.
Mezi klady naopak urèitì lze zaøadit to, e vláda neustoupila od svého zámìru pøimíchávání obnovitelné sloky do fosilních paliv v dobì, kdy byla biopaliva neprávem naøèena ze
zvyování cen potravin. Od 1. ledna 2008 tedy v ÈR platí povinnost pøimíchávat urèité procento biosloky do benzinu. V roce

Obr. 1. Dovozy bioetanolu do ÈR (zdroj: Svaz lihovarù ÈR)
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Tab. II. Výrobní kapacity lihovarù v ÈR (zdroj: Svaz lihovarù ÈR)
2008 to byla 2 %, v letoním roce to
je 3,5 % a roce 2010 by mìl podíl
Produkèní
Výroba v roce
Odhad výroby
Výrobce
Surovina
bioloky ve fosilních palivech èinit
kapacita (hl)
2008 (hl)
v roce 2009 (hl)
5,75 %. (pozn. pøehled objemù je
uveden v tab. III.).
Agroetanol TTD  lihovar Dobrovice
1 000 000
600 000
700 000
cukrová øepa
V souèasné chvíli v Parlamentu
PLP  lihovar Trmice
1 000 000
200 000
600 000
obilí
Èeské republiky èeká na schválení
Ethanol Energy  lihovar Vrdy
700 000
0
?
obilí
novela zákona o spotøební dani,
která osvobozuje vysokoprocentní
smìsi biopaliv (E85, E95) od spofosilních paliv. Na schválení èeká novela zákona o spotøební dani,
tøební danì. Novela ji byla schválena Poslaneckou snìmovkterá by mìla vysokoprocentní smìsi biopaliv (E85, E95) osvobodit
nou, zbývá tak ji pouze schválení Senátem ÈR a podpis preziod spotøební danì. Právì palivo E85, které je smìsí 85 % bioetanodenta. Dalím pozitivem je také osvobození takzvaných Flexi
lu a 15 % benzinu Natural 95, se zaèalo v Èeské republice v èervnu
Fuel vozidel, schopných spalovat jak klasický benzin, tak i pa2009 prodávat.
livo E85, od silnièní danì.
Vysokoprocentní smìs paliva E85, která se skládá z 85 %
Klíèová slova: výroba bioetanolu, E85, èeské lihovary, program podpory
biopaliv, legislativa.
bioetanolu a 15 % benzinu Natural 95 byla v Èechách jako první oficiálnì pøedstavena spoleèností Agroetanol TTD v prosinci
roku 2008. Spoleènost se snaí postupovat systematicky ve spoLiteratura
lupráci s prodejci automobilù (koda Auto, Ford, Saab) a pro1. REINBERGR O.: Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ÈR. Listy
vozovateli èerpacích stanic. Není to vdy jednoduché, èo docukrov. øepaø., 124, 2008 (7/8), s. 200202.
kládá i to, e první veøejný stojan s tímto biopalivem se objevil a
est mìsícù po jeho slavnostním pøedstavení. V èervnu zaèala
Reinbergr O.: Supporting development and usage of bioprodávat palivo E85 èerpací stanice KM Prona v Mladé Boleslavi,
ethanol in the Czech Republic
následují ji ètyøi stanice spoleènosti Vena Trade na Moravì,
s dalími potenciálními zájemci v souèasnosti probíhají jednání.
Since 2006 the Czech Republic has been producing bioethanol.
O zvyujícím se veøejném zájmu o toto biopalivo svìdèí i to, e
First producer was company Agroetanol TTD in Dobrovice. The
hejtman Støedoèeského kraje MUDr. David Rath osobnì pøevzal
Czech Republic thanks to the current bioethanol production ranks
dva vozy koda Octavia Multifuel, schopné toto palivo spalovat.
9th position in production of bioethanol in EU-27. Except Agroetanol TTD, where is bioethanol made from sugar beet, in the Czech
Jsme pøesvìdèeni o tom, e bioetanol je ivotaschopná alRepublic is second distillery PLP in Trmice, which processes corn.
ternativa ke klasickým fosilním palivùm. Pro udrení evropskéCzech bioethanol producers have to face negative factors influencing
ho bioetanolového sektoru je ovem naprosto nezbytné zvýit
bioethanol production and legislation as well. Ethanol production
úsilí v propagaci a marketingu. Nae úsilí v rozvoji bioetanolu
is not supported by any means, financial securitization of tax storaospravedlòují dva hlavní faktory. Loòská zemìdìlská úroda jasges is necessary, all bioethanol indented for blending or to sell on
nì prokázala, e biopaliva nemají ádný negativní dopad na
the Czech market must be denaturated with compound agent and
cenu potravin a potravinovou bezpeènost ve svìtì. Zároveò si
securitization of bioethanol export is obliged. On the other hand,
nemùeme dovolit èekat, a nìkdo zastaví dodávky ivotnì nevery positive is, that the Czech government did not change its target
zbytné ropy tak, jako se tomu stalo v letoním roce s dodávkami
in biofuel programme  blending percentage has not decreased.
Excise tax refund shall be established for highpercentage mixtures
zemního plynu. Navíc biopaliva pøedstavují smysluplné øeení
(E85, E95) in the near future. E85, the next generation fuel, which is
pro zpracování zemìdìlské nadprodukce.
mixture of 85 % bioethanol and 15 % petrol, was launched in the
Pro udritelný rozvoj biopaliv je nezbytné pokraèovat
Czech Republic in July 2009.
v rozvoji jejich podpory v rámci celé EU. Je rovnì nezbytné
harmonizovat pøedevím v èeské legislativì jednotlivé typy obKey words: bioethanol production, E85, Czech distilleries, biofuel programme, legislation.
novitelných zdrojù energie (biopaliva vs. biomasa pro výrobu
elektrické energie, atd.) a sladit nai legislativu s legislativou
okolních zemích tak, aby podmínky byly pro vechny výrobce
stejné.

Souhrn
Èeská republika  kde byla zahájena výroba bioetanolu v roce 2006
v lihovaru Agroetanol TTD, a. s., v Dobrovici  patøí díky instalovaným kapacitám v produkci biolihu na 9. místo v EU-27. Kromì spoleènosti Agroetanol TTD vyrábìjící bioetanol z cukrové øepy, pracuje
v ÈR jetì lihovar PLP v Trmicích, který zpracovává obilí. Tuzemtí
výrobci bioetanolu v ÈR musí dennì èelit negativním faktorùm ovlivòujícím výrobu lihu, mj. dopadùm nepruné legislativy. Na rozdíl
od zahranièí zde prakticky neexistuje podpora bioetanolu ze strany
státu, výrobci jsou navíc svazováni vysokým jitìním daòových skladù, nákladnou denaturací vekerého lihu a bankovními zárukami
na exportovaný líh. Za pozitivum lze pak povaovat to, e vláda
neustoupila od svého zámìru pøimíchávání obnovitelné sloky do
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Tab. III. Pøimíchávání bioetanolu do benzinu v ÈR (zdroj: MZe ÈR)
Rok
Podíl pøimíchávaného lihu (%)
Pøedpokládané mnoství (hl)

2008

2009

2010

2

3,5

5,75

630 000

1 100 000

1 850 000

235

