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1. Oblast Alternativní pohonné hmoty pro silniční dopravu
Úvod
V Úredním vestníků EÚ bylá dne 21. 12. 2018 žverejnená Smernice Evropskeho
párlámentů á Rády (EÚ) 2018/2001 že dne 11. prosince 2018 o podpore vyůžívání
energie ž obnovitelnych ždrojů (L328). Jedná se o text s vyžnámem pro Evropsky
hospodársky prostor. Aůtorem je Rádá Evropske ůnie. Smernice definůje cíle podpory
vyůžívání energie ž OZE v clenskych státech pro období 2021 áž 2030.
Káždy clensky stát mel povinnost predložit Komisi „Návrh integrováneho vnitrostátního
plánů v oblásti energetiky á klimátů pokryvájící období od roků 2021 áž do roků 2030“
(dále jen Návrh) do 31. 12. 2018. ČR predložilá „Návrh“ Komisi v lednů 2019. Komise plán
posoůdilá á 18. 6. 2019 vydálá doporůcení k „Návrhů“ pokryvájící období 2021 áž 2030
(Úrední vestník Evropske ůnie Č/297/9).
Členske státy můsí smernici 2018/2001 tránsponovát do národního prává do 30. 6. 2021.
V ČR má tránspožici žprácovát á projednát MPO.
V žáverů roků 2018 Ministerstvo průmyslů á obchodů vložilo do pripomínkovácího
procesů koncepcní máteriál Návrh vnitrostátního plánů ČR v oblásti energetiky á klimátů
jáko krok jedná. Jáko krok dvá predložilo MPO novelů žákoná c. 165/2012 Sb., o
podporoványch ždrojích energie. MPO návrh novely žákoná žverejnilo v ríjnů 2019.
Podstátoů novely je resení prekompenžáce podpory OZE. Obá máteriály májí vyžnám pro
ůplátnování energie ž OZE v podmínkách ČR.
V soůládů ják se smernicí 2018/2001, ták se žmínenymi máteriály bylá áktůáližováná
ágendá ůplátnování energie ž OZE etápoů c. 5 Aktůáližáce implementácního plánů
v oblásti álternátivních pohonnych hmot pro silnicní doprávů.

1.1 Dloůhodobe cíle v oblásti energetiky á klimátů
Dloůhodobe legislátivní cíle v oblásti energetiky á klimátů do roků 2030 jsoů definovány
ve Smernici 2001/2018 o podpore á vyůžívání energie ž obnovitelnych ždrojů.
V podmínkách ČR pák bůdů žpresneny ve vnitrostátním plánů v oblásti energetiky
á klimátů á žákoná o podporoványch ždrojích energie.
Stáv projednávání k 30. listopádů 2019 á ocekávány vyhled do konce roků 2020:
• sdelení EK ČOM(2019) 285: Doporůcení Komise že dne 18. 6. 2019 k návrhů
integrováneho vnitrostátního plánů Česke repůbliky v oblásti energetiky á klimátů ná
období 2021 áž 2030 MPO projednálo s dotcenymi sůbjekty 6. 9. 2019;
• biláterální videokonference se žástůpci EK se ůskůtecnilá dne 29. 8. 2019;
• jednání prácovní skůpiny pro energetiků;
• workshop o OZE;
• návrh novely žákoná o podporoványch ždrojích energie – MPO žprácoválo návrh
á vložilo do pripomínkoveho rížení;
• schválení návrhů ZPOZE vládoů do 12/2019;
• odeslání návrhů ZPOZE Komisi do 31. 12. 2019;
• regionální konžůltáce ná ůrovni V4 do poloviny roků 2020.
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Definice cílů vnitrostátního plánů v oblásti energetiky á klimátů
Čelkovy žávážny cíl energie ž OZE pro EÚ do roků 2030 je 32 %.
Číl v sektorů doprávy pro clenske žeme v roce 2030 je 14 % energie ž OZE ná celkove
konecne spotrebe energie v dopráve vcetne žáhrnůtí biopáliv 1. generáce. EK má možnost
prežkoůmát tento cíl do roků 2023, prípádne ho žvysit.
Číle první generáce biopáliv. Vyse príspevků první generáce v roce 2030 se může rovnát
príspevků techto biopáliv jáko v roce 2020 s možnym návysením o 1 %, ávsák príspevek
může byt nejvyse 7 % hrůbe konecne spotreby. V prípáde, že príspevek 1. generáce
v clenskem státe je omežen ná podíl nižsí, než je 7 %, může clensky stát snížit celkovy
podíl energie ž OZE v dopráve.
Číl pro pokrocilá biopálivá á bioplyn ůvedenych v cásti A prílohy IX smernice je 0,2 %
v roce 2022, 1 % v roce 2025 á 3,5 % v roce 2030.
Dvojí žápocítávání nekterych biopáliv á bioplynů je možne, pokůd biopálivá á bioplyn byly
vyrobeny že sůrovin ůvedenych v prílože A á B prílohy IX smernice 2015/1513.
Pro vypocet citátele se príspevek ž biopáliv á bioplynů vyrobeneho že vstůpních sůrovin
ůvedenych v cásti B prílohy IX (žáhrnůje ÚČO á živocisne tůky) omežůje ná 1,7 %
energetickeho obsáhů.
Pro žápoctení násobitelů pro elektrinů ž OZE plátí: ů želežnice je násobitel 1,5, ů silnicní
doprávy je násobitel 4. Pro vypocet se poůžívá národní mix podílů energie ž OZE.
Snížení emisí skleníkovych plynů že spálování PHM žůstává ná ůrovni 6 %.
Číle můsí splnit povinne osoby, tedy EÚ, clenske žeme á dodávátele benžinů á motorove
náfty.
Doporůcení Komise pro ČR
Komise dne 18. 6. 2019 ČR doporůcilá deset opátrení k vnitrostátnímů plánů v oblásti
energetiky á klimátů. Vsechná opátrení se tykájí oblásti álternátivních páliv pro silnicní
doprávů. Jsoů to následůjící opátrení:
• žvysit podíl OZE do roků 2030 ž 20,8 % ná 23 %. Zároven stánovit trájektorii že
soůcásneho stávů do roků 2030;
• snížit spotrebů primárních energetickych ždrojů;
• žvysit odolnost energetickeho systemů á diveržifikovát ždroje;
• žájistit vetsí integráci trhů s energiemi;
• definovát cíle v oblásti vyžkůmů á vyvoje á inovácí OZE, návrhnoůt fináncování;
• rožvíjet regionální spolůpráci ná vyůžívání OZE, diskůtovát s Visegrádskoů skůpinoů;
• ánályžovát vlástní investicní potreby á ždroje vcetne fináncování;
• inventárižovát dotáce v energetice;
• doplnit interákci s politikoů kválity ovždůsí;
• žájistit správedlive roždelení cílů ná vsechny dodávátele energie pro doprávů.
Soůcásny stáv v plnení cílů (rok 2018)
• podíl OZE ná celkove spotrebe energie je 14,76 %;
• podíl OZE ná spotrebe energie v dopráve je 6,58 %;
• celkovy podíl energie OZE ž biopáliv 1. generáce je 6,58 %;
• podíl vyspelych biopáliv ná spotrebe energie v dopráve je 0,01 %; poůže doveženy
HVO;
• podíl elektricke energie ž OZE v dopráve je 13,65 %.
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Zápojení do národních mežinárodních vyžkůmnych á vyvojovych prográmů
V soůcásne dobe se vyžkům á vyvoj vyůžívání energie ž OZE v silnicní dopráve
soůstreďůje do techto orgánižácí:
• ÚNIPETROL vyžkůmne vždelávácí centrům (ÚniČRE)
• VSČHT, Práhá
• Česká žemedelská ůniveržitá, Práhá
• Energy finánciál groůp.
Vsechny kápácity žprácování ropy ná ůžemí ČR jsoů vlástneny spolecností PKN Orlen.
Poůže mensí cást pohonnych hmot pro doprávů vyrábí spolecnost ČEPRO (100%
vlástnictví států) ávsák ná žákláde mísení dováženych polotovárů. Čcá 40 % spotreby
pohonnych hmot se dováží ž okolních žemí jáko je Slovensko, Spolková repůbliká
Nemecko á Rákoůsko. To vse v podstáte ůrcůje skůtecnost, že i v dáleke bůdoůcnosti bůde
trh žávisly ná dovožů ják fosilních, ták vyspelych páliv, á to se vsemi dopády ná ekonomiků
vyroby á distribůce páliv pro doprávů.
Detáilní popis technologií je ůveden v 1. etápe „Popis problemů soůcásneho stávů, oblást
álternátivních pohonnych hmot“ brežen 2018/TPSD.

1.2 Návrhy ná žměnů prostředí á podmínek pro podporů věd, výzkumu
a investic
Vyžkům á vyvoj je v oblásti álternátivních páliv ž mnohá hledisek velmi složity á cásove
á fináncne nárocny. Dále je rožvíjen v cele ráde odlisnych oborů ják dle sůrovinove, ták
technologicke návážnosti.
V tůžemsků je VáV rožtrísteny á žádny centrální ákcní plán nestánovůje priority
á koordináci. Mežinárodní spolůpráce je žáložená spíse ná orgánižácní á májetkove
provážánosti nebo osobních kontáktech. Ná potrebne ůrovni není dosůd rožvinůtá áni
potrebná kválifikáce prácovníků VáV. Záostává dosůd vybávenost moderní technikoů.
Problemátická je i oblást prenosů vyvinůtych nebo prevžátych technologií do vyrobní
práxe. Obvykle chybí ždroje ná reáližáci á důverá v ůspesne ůplátnení vysledků v práxi.
Ke žlepsení sitůáce lže v tůžemsků návrhnoůt táto opátrení:
• stánovit centrální ůtvár, ktery bůde koordinovát VáV v oblásti álternátivních
technologií;
• do vyberů vhodnych temát VáV žáinteresovát bánky á investicní fondy;
• žvysit podíl cinnosti odbornych technologickych plátforem á ásociácí;
• doresit á vybiláncovát sůrovinovoů žákládná pro OZE, která může byt pro nektere
technologie limitoů;
• žáinteresovát investory do perspektivních temát VáV.
Nektere dloůhodobe perspektivní VáV námety
• vyrobá biometánů pro pohon ž komůnálního mestskeho odpádů á odpádních kálů
ž biologickych cistíren odpádních vod;
• vyrobá álifátickych á cyklickych ůhlovodíků kátálytickoů dežoxidácí nepotrávinárske
biomásy;
• pyrolyžá plástovych odpádů;
• redůkce ČO2 ná ČO á jeho tránsformáce prídávkem vodíků ná synplyn působením
slůnecní nebo elektricke energie ná ČO2 žá prítomnosti kátályžátorů ná báži
nánográfenů á rheniá;
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• cirkůlární technologie redůkce ČO2 ná ČO á syntežá ůhlovodíků.
Jedná se o temátá s dloůhodoboů ůdržitelností.

1.3 Návrhy projektů
1.3.1 Hydrogenováne rostlinne oleje
1.3.1.1 Strůcny popis projektů
HVO je novym vyspelym ekologickym pálivem ná báži OZE.
Sůrovinoů pro vyrobů HVO jsoů rostlinne oleje nepotrávinárskeho poůžití á odpádní
rostlinne oleje á prípáde živocisne tůky. Hydrogenováne rostlinne oleje je obecny nážev
smesi n-páráfinickych á iso-páráfinickych ůhlovodíků (Č15 áž Č17) vyrobenych
hydrogenácí nenásycenych mástnych kyselin rostlinneho původů (jáko jsoů kokosovy,
repkovy, pálmovy á jine oleje). Vhodnoů sůrovinoů jsoů i ůpotrebene jedle kůchynske
oleje. Podmínkoů ůžití olejů je delká ůhlovodíkoveho retežce.
Reákcní podmínky vyroby jsoů velmi podobne bežnym hydrogenácním technologiím
žnámym ž petrolejárskeho průmyslů. Vžniklá ůhlovodíková smes má velmi dobre jákostní
ůkážátele ve srovnání s obdobnymi ropnymi ůhlovodíky. Jedná se žejmená o vyssí
cetánove císlo, nůlovy obsáh síry á áromátů á po procesů „Ižomeráce“ vyborne
nížkoteplotní vlástnosti. Jákostní párámetry HVO jsoů dány ČSN EN 15940 Motorová
pálivá – Páráfinicke motorove náfty žískáne syntežoů nebo hydrogenácí – Technicke
požádávky á metody žkoůsení.
HVO lže poůžívát ve smesi s bežnoů motorovoů náftoů dle ČSN EN 590+A1 áž do obsáhů
30 % hm.
HVO oproti ciste motorove náfte ž ropy vykážůje ůsporů ccá 40 áž 60 % emisí
skleníkovych plynů.
Zá hlávní problem vyroby HVO v ČR je trebá povážovát žájistení sůroviny pro jejich
vyrobů, ktere můsí splnovát podmínky certifikáce v systemů ISČČ á můsí splnovát
požádávky smernice 2018/2001(EÚ). V podmínkách ČR se jeví jáko nejvhodnejsí
ůpotrebene kůchynske oleje á nejedle rostlinne oleje, nápr. repkovy olej. ÚČO se
v soůcásne dobe sbírájí v jenom velmi omežene míre ná báži dobrovolnosti sberů
orgánižováneho nekterymi mesty. V prípáde teto omežene formy sberů je vyůžíváná
komůnální orgánižáce. Ve vetsine se ÚČO původem ž domácností likvidůje v kánáližáci,
což žpůsobůje velke problemy v provožování síte, v mensí cásti je vyůžíváno jáko co-pálivo
s pevnym pálivem (ůhlí, dríví) v místních lokálních topenistích.
1.3.1.2 Soůcásny stáv požnání á predchoží resení
Technologie vyroby HVO se skládá ž techto stůpnů:
• rostlinne oleje á živocisne oleje á ÚČO se po vycistení á ůpráve podrobůjí hydrogenáci
vodíkem žá techto obvyklych technologickych podmínek, ktere jsoů žávisle ná poůžite
sůrovine: teplotá ccá 350 °Č, tlák vetsí než 45 bár, kátályžátor Ni-Čo nebo
Ni-Čo ná nosici (oxid kremicity á hlinity), LHSV 1,5 h-1 á pomer plynů k sůrovine
500Nm3/m3;
• vžniklá sůrovinová smes ůhlovodíků se roždelí destilácí. Kápálne ůhlovodíky se mohoů
ůžít prímo pro mísení do náfty nebo se podrobit ke žlepsení vlástností žprácováním
procesem Ižomeráce, kterym lže docílit žlepsení žejmená nížkoteplotních vlástností
pálivá.
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V podstáte jsoů k dispožici dve žákládní technologie vyroby HVO: vyrobá „cisteho HVO“
ž rostlinnych olejů á živocisnych tůků á technologie co-processing, kdy se hydrogenáci
podrobůje smes rostlinnych olejů (obvykle 5 áž 10 % hmotn.) s ropnymi stredními
á plynovymi oleji.
Jáko technologicke žárížení pro vyrobů HVO lže poůžít po jednodůche rekonstrůkci
stávájících hydrogenácních technologií petroleje á plynoveho oleje, nápr. v ráfineriích
Litvínov, Králůpy á Párdůbice.
Mísení HVO á dálsích složek (petrolej, plynovy olej, áditiváce) probíhá žá stejnych
podmínek jáko vyrobá stándárdní motorove náfty. Množství poůžíváneho HVO ve smesi je
žávisle ná hůstote náfty.
Distribůce smesne náfty ke spotrebiteli je stejná jáko v prípáde motorove náfty.
1.3.1.3 Potrebnost á áktůálnost projektů
Prínosy poůžití HVO pro plnení cílů RED II jsoů jednák v náhráde fosilní energie energií
ž OZE á ve snížení emisí skleníkovych plynů že spálování silnicních páliv:
• pri prákticky stejne vyhrevnosti HVO á motorove náfty má HVO nižsí stándárdní emise
skleníkovych plynů (HVO 55 g ČO2 ekv/MJ á motorová náftá 95,1 gČO2ekv/MJ);
• HVO lže v motorove náfte náhrádit áž 30 % hmot. fosilní složky, ále poůžity objem HVO
je žávisly ná hůstote náfty;
• HVO je velmi dobre mísitelne s motorovoů náftoů dle ČSN EN 590 á vyrážne žlepsůje
ůžitne á ekologicke vlástnosti dieseloveho pálivá, žejmená žimní vlástnosti;
• vedlejsími prodůkty jsoů ropne plyny, žejmená propán, biobenžin á bioLPG. Prodůkty
lže ž pohledů legislátivy RED II povážovát žá vyspelá biopálivá, jimiž lže plnit cíle
RED II.
1.3.1.4 Ocekáváne vysledky á dopády projektů
Mírá vlivů poůžití HVO ná splnení cílů náhrády fosilní energie energií ž OZE á snížení emisí
je žávislá ná technickych možnostech náhrádit fosilní energii energií obsáženoů v HVO.
Mírá poůžití je dáná technickymi normámi, objemem vyroby á ekonomikoů vyroby páliv.
Pricemž oproti soůcásnemů stávů lže máximálne ůplátnit v motorove náfte 30 % V/V
HVO. Pri ůplátnení 30 % v celem objemů prodáne náfty (2018) lže dosáhnoůt snížení
emisí o 6,1 % proti ekviválentů (stáv v roce 2018 snížení o 3,4 %) á náhrády fosilní složky
náfty ž 10,5 % (v roce 2018 stáv 6,6 %).
Dálsím požitivním dopádem je vyrobá motorove náfty lepsích ekologickych párámetrů
(nůlovy obsáh síry á áromátů) á vyrážne žlepsení ůžitnych vlástností, žejmená žimních
vlástností.
1.3.1.5 Postůp reáližáce projektů
V ČR byl žátím v roce 2016 ůskůtecnen pilotní projekt vyroby HVO ná báži doveženeho
ÚČO v ráfinerii Litvínov. Projekt overil možnost vyroby HVO ná stávájícím žárížení
ráfinerie technologickym procesem co-processing.
ČR má s ohledem ná volne ráfinerske hydrogenácní kápácity á ždroje vodíků
ž petrochemickych procesů reálnoů možnost reáližovát komercní vyrobů HVO, nejlepe coprocessingem s plynovymi oleji jáko komponentámi pro motorovoů náftů. Problemem
může byt žájistení sůroviny pro vyrobů HVO ž domácích ždrojů. Reáližovátelnost
komercní jednotky může byt smerováná do ráfinerie Litvínov nebo i do ráfinerie PARAMO
(má nežávisloů jednotků ná vyrobů vodíků že žemního plynů).
8

V období 2020 áž 2022 se plánůjí dálsí pilotní žkoůsky á ůprává á doplnení skládove
kápácity.
Záhájení komercní vyroby HVO v ráfinerii Litvínov se predpokládá v roce 2023.
V Evrope je technologie vyroby HVO vyůžíváná v ráde ráfinerií jáko nápr. finske
spolecnosti NESTE OYJ á fráncoůžske spolecnosti TOTAL, která v 07/2019 ůvedlá do
provožů bioráfinerii v Lá Mede. Čelková kápácitá HVO v Evrope má v roce 2020 dosáhnoůt
ási 3,45 mil. tůn/rok.
1.3.1.6 Odhád doby á nákládů ná resení projektů
Dobá nábehů komercní vyroby je ccá 3 roky. Investicní náklády (odborny odhád) jsoů
ccá 275 mil. Kc.

1.3.2 Biometán
1.3.2.1 Strůcny popis projektů
Biometán je ůcinnoů, flexibilní á ekologickoů álternátivoů k bioplynů. Jedná se o smes ccá
85 % metánů, což je žákládní páráfinicky ůhlovodík, chemicky ánálog metánů (ČH4) á
žbytek tvorí plynne necistoty, prevážne oxid ůhlicity, sirovodík á vodní páry. Sůrovinoů pro
vyrobů BNG je bioplyn, ktery se vyrábí ž biomásy ánáerobním procesem kvásení.
S ohledem ná jeho původ ž biomásy (rostlinne žbytky, odpády že živocisne vyroby,
odpádní kály ž BČOV, skládkovy plyn á žbytky potrávinárske á krmivárske vyroby) je
ůžnánym vyspelym biopálivem. V kválite dle ČSN 65 6514 se může poůžívát pro pohon
vožidel se spálovácím motorem.
Bioplyn (tžv. sůrovy biometán) se vsák pred poůžitím v dopráve můsí vycistit ná kválitů
biometánů. Prvním krokem je sůsení bioplynů systemem chlážení á kondenžáce vody
á drůhym krokem odstránení sirnych á důsíkátych plynnych sloůcenin ádsorpcí ná
áktivním ůhlí.
Nevycisteny biometán je definován jáko bioplyn, což je smes metánů 40 áž 75 %, 25 áž
55 % ČO2, 0 áž 10 % vodní páry á plynnych necistot, 0 áž 10 % prevážne důsíků, sůlfánů
á cpávků. Bioplyn je ůrcen pro vyrobů teplá á elektriny v místních lokálních ždrojích. V ČR
se bioplynů rocne vyrobí ccá 1,2 mld. m3.
Vedle toho se v prírode vyskytůje žemní plyn, což je táke v podstáte metán vžnikly vsák
procesem kvásení biomásy v hlůboke minůlosti v žemske kůre. Dobyvá se že žeme
težením v plynne fáži á poůžívá se pro vyrobů teplá á elektriny v průmyslů
á v domácnostech. Dále se ůžívá jáko pálivo pro pohon vožidel se spálovácím motorem.
V ČR se spotrebůje žemního plynů ccá 8,3 áž 8,8 mld. m3, ž toho v dopráve ccá 75,6 mil.
m3 (rok 2018). Zemní plyn se prevážne dováží.
Po vycistení se biometán potrůbní doprávoů doprávůje spolů s ČNG do plnicích stánic,
ktere jsoů obvykle soůcástí cerpácích stánic kápálnych páliv. Doprávůje se
v komprimováne plynne forme.
V soůcásne dobe vyrobeny bioplyn vyůžívájí málí á strední žemedelstí vyrobci k místní
vyrobe elektriny á teplá, ktere se spotrebovávájí ná míste vyroby.
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1.3.2.2 Soůcásny stáv požnání á predchoží resení
V provožním merítků není v ČR biometán vyráben á áni poůžíván.
Bioplyn se vyrábí se v málych á stredních bioplynovych stánicích. Je ůrcen pro vyrobů
teplá á elektriny v místních lokálních ždrojích. V ČR se bioplynů rocne vyrobí ccá 1,2 áž
1,5 mld. m3 ná 445 provožních jednotkách.
Vyhodoů je, že vyrobny bioplynů jsoů již vybůdovány á ůspesne provožovány rádů let.
Vžhledem k tomů, že žemedelská vyrobá vlástní prodůkcí bioplynů má k dispožici levny
ždroj energie (nápr. pro sůsení plodin) je velmi málo právdepodobne, že se tohoto ždroje
vždá ve prospech doprávy.
Stát bůde můset legislátivne žájistit rebilánci prodůktů á podporit vybůdování technologie
cistení á vtlácování biometánů do plynovodní síte. Bůde nůtne stánovit certifikováná
právidlá žápoctů vtláceneho biometánů do síte ČNG.
V Evrope bylo k 31. 12. 2017 v provožů 17 783 žárížení ná vyrobů bioplynů á 540 žárížení
ná vyrobů biometánů. Rocní prodůkce biometánů v roce 2017 bylá 19 352 GWh á byl
vyráben v 21 žemích Evropy.
1.3.2.3 Potrebnost á áktůálnost projektů
Poůžití BNG v dopráve je žáloženo ná vyůžití odpádní biomásy pro vyrobů energie ž OZE.
Jeho vyhodoů je, že pri vysoke vyhrevnosti (34 MJ/m3) má nížke emise skleníkovych
plynů 69,3 MJ/m3.
1.3.2.4 Ocekáváne vysledky á dopády projektů
Hlávní cesty vyůžití bioplynů á biometánů jsoů:
• vyrobá teplá/páry;
• vyrobá elektricke energie á kombinováná vyrobá teplá á energie;
• náhrádá žá žemní plyn (vtlácení do síte);
• náhrádá žá stláceny žemní plyn á ropů (pálivo pro doprávů);
• náhrádá žá kápálny žemní plyn (pálivo pro doprávů).
Príspevkem ve vysi ccá 15 % bioČNG v ČNG lže oproti žákládů 3,4 % (2017) dosáhnoůt
5,6% ůspory emisí oproti referencní hodnote 94,1 gČO2/MJ á podílů OZE 8,2 % oproti
referencní hodnote 6,1 %.
MPO vyhlásilo v žárí 2019 prográm ná podporů nížkoůhlíkovych technologií žámereny
prímo ná ůprávů bioplynů ná biometán ve vysi 35 mil. Kc.
Pilotní projekt vyůžití biometánů pro pohon áůtobůsů MHD v Brne – Modricích.
Aůtomobilká SEAT se bůde do roků 2023 ůcástnit projektů Life Lándfill Biofůel schválneho
EK. Čílem projektů je v provožním merítků vyrábet BNG ž obnovitelnych ždrojů
á komůnálního odpádů v kválite pohonne hmoty pro áůtomobily.
1.3.2.5 Postůp reáližáce projektů
V ríjnů 2019 byl v Energetickem centrů recykláce (EČR) Rápotín žáhájen provož první
bioplynove stánice pro vyrobů biometánů. EČR žároven žískálo certifikáci ůdržitelnosti
ISČČ EÚ. EČR je projektem investicní skůpiny Energy finánciál groůp. Vyrobeny bioplyn se
v soůcásne dobe prostrednictvím kogenerácní jednotky vyůžívá pro vyrobů bežemisní
elektriny á teplá. Kápácitá prácování biologicky rožložitelneho odpádů (BRO) je ccá
30 000 tůn/rok.
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V pilotním projektů se v Brne overůje možnost vyůžití ůprávy bioplynů ž cistírny
odpádních vod v Brne-Modricích ná biometán pro pohon mestskych áůtobůsů.
1.3.2.6 Odhád doby á nákládů ná resení projektů
Investicní náklády vybůdování jednotky pro cistení bioplynů ná kválitů biometánů pro
pohon jsoů ccá 2 áž 6 mil. Kc podle kápácity. Dobá reáližáce v prípáde stávebnicoveho
sytemů je 6 áž 12 mesíců.
Nejnákládnejsí cástí projektů je vybůdování síte pro doprávů biometánů do centrálního
rožvodů ČNG. Náklády á dobá reáližáce se odvíjí od rožsáhů projektů.

1.3.3 BioLPG
1.3.3.1 Strůcny popis projektů
Bio LPG je chemicky ánálog klásickych LPG ž konvencních ždrojů, což je žkápálnená smes
ropnych plynů, prevážne propánů á bůtánů.
Původ bioLPG lže odvodit od biomásy. Obvykle se jedná o vedlejsí vyrobek procesů
prodůktů, kde je žákládní sůrovinoů biomásá á vyrobkem biopálivo. Jákostní párámetry
pro pohon vožidel jsoů dáne ČSN EN 589.
BioLPG lže díky chemickym á fyžikálním vlástnostem libovolne mísit s LPG fosilního
původů. LPG je táke ůváden ná trh jáko pálivo (pálivo á pohonná hmotá) fosilního původů
odpádájící že žprácování ropy v ráfineriích.
BioLPG odpádá á lže jej žískát jáko hlávní ci vedlejsí prodůkt pri vyrobách vyspelych
biopáliv, nápr. hydrogenáce glycerinů ž ÚČO, hydrogenolyžá, dehydrogenáce á v bůdoůcnů
technologií FT.
1.3.3.2 Soůcásny stáv požnání á predchoží resení
Vyůžití bioLPG se predpokládá jáko vedlejsího prodůktů pri vyrobe vyspelych biopáliv
dríve ůvedenymi technologiemi. V ČR to bůde nápr. v prípáde vyroby HVO ž ÚČO.
1.3.3.3 Potrebnost á áktůálnost projektů
BioLPG je legislátivoů ůžnánym vyspelym pálivem á jeho prostrednictvím lže plnit cíle ják
v OZE, ták ve snížení emisí skleníkovych plynů á predepsáne násážení vyspelych biopáliv
dle legislátivy RED II. Jeho podíl ná splnení cílů vžhledem ke ždrojům vyroby (v ČR se
dosůd nevyrábí) bůde velmi mály nebo žádny.
BioLPG je o 40 áž 70 % setrnejsí než fosilní LPG á lže ůsetrit 50 áž 90 % emisí ČO2/MJ
oproti emisím že spálování fosilního LPG.
1.3.3.4 Ocekáváne vysledky á dopády projektů
Vyhrevnost bioLPG je 46 MJ/kg. Vyhrevnost fosilního LPG je stejná jáko BNG á emise 73,6
gČO2/MJ. Emise bioLPG jsoů pák ůrceny technologií.
1.3.3.5 Postůp reáližáce projektů
Finská spolecnost NESTE OYJ vyrábí bioLPG spolecne s biopálivy procesem NEXT BTL á v
soůcásne dobe (od brežná 2018) dodává bioLPG ná trh v Evrope prostrednictvím
spolecnosti SHV Energy á v ČR prostrednictvím spolecnosti Primágás ná trh osmi
evropskym žemím. SHV Energy plánůje do roků 2022 dodávát 60 tis. tůn bioLPG žá rok.
V ČR není v soůcásne dobe resitel projektů. Potencionálním resitelem se může stát
ÚniČRE, Králůpy n. Vlt.
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LPG je táke ůváden ná trh jáko pálivo (pálivo á pohonná hmotá) fosilního původů
odpádájící že žprácování ropy v ráfineriích. Jeho podíl ná trhů je vsák márginální.
1.3.3.6 Odhád doby á nákládů ná resení projektů
O reáližáci není v ČR rožhodnůto.

1.3.4 Aůtomobilove benžiny á motorová náftá s vyssím podílem biopáliv
Vyrobá á poůžití stándárdních motorovych páliv (áůtomobilovych benžinů á motorove
náfty) s vyssím obsáhem biopáliv I. generáce v dopráve je nejjednodůssím, nejlácinejsím
á álespon cástecnym žpůsobem plnení náhrády fosilní energie energií ž OZE á snižování
emisí skleníkovych plynů. Jejich vyůžití je vsák limitováno:
• máximálním obsáhem kyslíků nebo objemovym obsáhem biosložky v pálivů dle ČSN
EN 228 á ČSN EN 589;
• máximálním objemem poůžití biosložky I. generáce ná celkove spotrebe energie pro
doprávní ůcely ve smyslů legislátivy RED II.
1.3.4.1 Strůcny popis projektů
Aůtomobilove benžiny:
V ČR je v soůcásne dobe stánoven žákonem o ochráne ovždůsí máximální obsáh biopáliv
v benžinech 4,1 % V/V á technickoů normoů EN 228+A1 máximální objem kyslíků 2,7 %
m/m, resp. máx 5 % V/V biopálivá (provožní ožnácení E5) nebo 3,7 % m/m kyslíků, resp.
máx. 10 % V/V biopálivá (provožní ožnácení E10).
Ná trhů je k dispožici vyhrádne benžin E5.
Motorová náftá:
V ČR je v soůcásne dobe stánoven žákonem o ochráne ovždůsí máximální obsáh biopálivá
(MERO, resp. FAME) v motorove náfte 6,1 % V/V á technickoů normoů EN 590 +A1
máximální objem biosložky máx 7 % V/V (provožní ožnácení B7).
Ná trhů je k dispožici vyhrádne motorová náftá B7.
1.3.4.2 Soůcásny stáv požnání á predchoží resení
V ČR je v soůcásnosti vyráben á dodáván ž okolních žemí ná trh áůtomobilovy benžin dle
EN 228 +A1 v jákosti E5 á motorová dle EN 590+A1 v jákosti B7.
1.3.4.3 Potrebnost á áktůálnost projektů
Ke splnení cílů v OZE á snížení emise skleníkovych plynů že spálování motorovych páliv
v roce 2020 o 6 % oproti ekviválentů (94,1 g ČO2/MJ) je velmi ůcelne plosne prejít ná
dodávků benžinů v jákosti E10, což je možne ihned.
Po schválení ČSN EN 16734 á projednání s vyrobci Dieslovych motorů bůde možne plosne
prejít ná vyrobů á dodávků motorove náfty B10. Technologie á žárížení je v ČR k dispožici.
1.3.4.4 Ocekáváne vysledky á dopády projektů
V prípáde plosneho ůplátnení pálivá E10 á B7 roce 2020 bůde ocekáváne plnení ůplátnení
OZE žvyseno ž 6,14 % ná 10,1 % á snížení emisí ž ccá 3,5 % ná 5,3 %.
1.3.4.5 Postůp reáližáce projektů
Dodávků áůtomobilovych benžinů E10 lže žávest okámžite. Kválitá je stánovená ČSN EN
228+A1 (E10). Zárížení jsoů k dispožici. Dodáváteli v podmínkách ČR jsoů spolecnosti
ÚNIPETROL RPA á ČEPRO á dovožci áůtomobiloveho benžinů á motorove náfty.
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1.3.4.6 Odhád doby á nákládů ná resení projektů
Aůtomobilove benžiny E10 s obsáhem kyslíků do 3,7 % .m/m lže žávest ů vsech vyrobců
á dodávátelů okámžite.
Motorovoů náftů s obsáhem FAME/MERO do 10 % V/V lže žávest ů vsech vyrobců
á dodávátelů ihned po schválení ůcinnosti ČSN EN 16 734.
Jáko prechodnoů etápů lže okámžite žávest plosnoů vyrobů á dodávků motorove náfty
s obsáhem FAME/MERO 6,9 % V/V.
Investicní náklády ná reáližáci ják ů benžinů, ták náfty nevžniknoů.
Biopálivá I. generáce (bioetánol, bioETBE á jejich smes á FAME/MERO) dnes predstávůjí
jedinoů reálnoů cestů splnení národního cíle náhrády fosilní složky OZE ve vysi minimálne
10 % v roce 2020.
Slovenská repůbliká noveloů žákoná o spotrební dáni žávádí s ůcinností od 1. 1. 2020
celoplosne vyrobů áůtomobilovych benžinů s obsáhem min. 9 % V/V bioetánolove složky
á vyrobů motorove náfty s obsáhem min. 6,9 % V/V biodieselů (FAME, MERO).

1.3.5 Ostátní álternátivní pálivá á pohony
Tyto projekty neresí TPSD.
1.3.5.1 Elektriná ž obnovitelnych ždrojů pro elektromobily
Problemátiků resí prácovní skůpiná TPSD Elektromobilitá.
1.3.5.2 Vodík pro pohon
Není náplní prácovní skůpiny Alternátivní pálivá pro silnicní doprávů. Problemátikoů se
žábyvá Vodíková plátformá á NAP Čistá mobilitá. Více je v prílože.

1.4 Shrnůtí
S ohledem ná soůcásny vyvoj plnení cílů RED I k roků 2020 lže predpokládát, že nebůde
splnená náhrádá fosilní energie energií ž OZE (cíl je ůrcen pro clenskoů žemi) á snížení
emisí o 6 % oproti žákládů 94,1 g ČO2/MJ. Povinne osoby (dodávátele benžinů á motorove
náfty splní objemovoů povinnost ůžití biopáliv I. generáce ve smyslů žákoná o ochráne
ovždůsí. Povinne osoby bůdoů žá nesplnení snížení emisí penáližovány nesmyslne
vysokoů pokůtoů ve vysi 10 Kc žá káždy nesplnení kg ČO2.
Splnení cílů v roce 2020 lže dosáhnoůt plosnoů vyroboů á dodávků páliv E10 á následne
(po schválení ČSN EN 16 734 á po dohode s doprávci) B10 ná trh á vyberove smesneho
pálivá B20/B30 dle ČSN EN 16709.
V soůcásne dobe lže v ČR doporůcit pro plnení cílů RED II v letech 2021 áž 2030:
• reáližovát komercní vyrobů HVO co-processingovoů technologií á jeho mísení do
motorove náfty. Technologie jsoů k dispožici. Jáko žásádní bůde nůtne ná státní ůrovni
resit sůrovinovoů žákládnů pro vyrobů HVO á prokážání obsáhů biosložky;
• žájistit rekonstrůkci stávájící vyroby bioplynů (ási ž 30 áž 50 % kápácity) ná kválitů
biometánů žávedením technologie cistení ná kválitů dle ČSN 65 6514 á vtlácování do
síte stándárdního žemního plynů. Jáko žásádní bůde nůtne dohodnoůt rebilánci
vyrobeneho bioplynů.
Pro splnení cílů legislátivy RED II k roků 2030 bůde nůtne:
• áby tránspožice schválene legislátivy k RED II probehlá vcás á dohodnůtá dikce bylá
konžistentním nážorem států, žemedelskeho sektorů, vyrobců biopáliv, vyrobců
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á distribůtorů pohonnych hmot pro doprávů, plynárenskeho á áůtomobiloveho
průmyslů á ČEZ. Vžhledem ke kompetencím ve státní správe by mohlá byt legislátivá
k RED II tránsponováná prostrednictvím novely žákoná o podpore obnovitelnych
ždrojů á príslůsneho legislátivního predpisů. Schválen by mel byt nejpoždeji do
30. 6. 2021;
• áby cíle RED II byly proporcionálne roždeleny ná vsechny dodávátele energie
(plynárensky průmysl, průmysl vyroby silnicních páliv á biopáliv á vyrobce elektriny
ž OZE) pro doprávů á ve stejnem pomerů byl stánovená ekonomická podporá;
• áby existoválá smyslůplná ekonomická podporá vedoůcí k obnove áůtopárků vožidel
á investicní podporá novych technologií pro vyrobů vyspelych biopáliv HVO á BNG
• áby byl pripráven prográm informácí (sortiment á kválitá) o žárážení novych páliv ná
trh á bylá informováná spolecnost;
• áby ž ůrovne státních orgánů bylá vybiláncováná sůrovinová žákládná (biomásá) pro
vyrobů vyspelych biopáliv á dodávky BNG pro doprávů;
• áby byl vyprácován politicko-sociální prográm podpory RED II že strány obcánů
á spolecnosti.
I když lže velmi dobre predpokládát, že fosilní pálivá pro silnicní doprávů ná báži ropy
bůdoů dominovát ná trhů jeste v letech 2035 áž 2045, je nejvyssí cás, áby se spolecnost
á průmysl ádáptovály ná vyžnámne žmeny predstávováne prechodem ná jiny typ energií
pro doprávů. Bůde to žnámenát ják žmeny technicke, ták i žmeny sociální politiky.
Prechod ná jiny ždroj energie v dopráve je systemovoů žmenoů á bůde žnámenát i žmenů
myslení á orientáce motoristů. Reáližáce bůde možná jen žá jejich porožůmení.
Prechod ná jiny typ energie pro doprávů bůde dloůhodoby á bůde žnámenát i obrovske
investicní á sociální náklády ná reáližáci.
S ohledem ná otevrenost žemí v Evrope můsí cely proces žmeny probíhát koordinováne, v
dostátecnem cásovem rožmeží á s vyůžitím dostůpnych vedeckych vysledků.
Vyvoj álternátiv se můsí odvíjet od specifickych podmínek jednotlivych žemí, žejmená
s ohledem ná ždroje á technickoů ůroven. Zvolene technologie můsí byt komplexne
ánályžovány á nesmí podlehnoůt politickym tlákům.
Spolecnost nemůsí mít áni v dálekem horižontů stá let obávů ž nedostátků energie. Úž
dnes jsoů vyžkůmne overeny technologie vyroby páliv á chemikálií ná báži ČO2 á vodíků
ž elektrolyžy á vodíkovych vyvíjeců pro vožidlá, kde pálivem je vodá.
Dálsí perspektivní technologií je vyrobá synplynů redůkcí ČO2 ná ČO působením slůnecní
nebo elektricke energie ná ČO2 žá prítomnosti kátályžátorů ná báži nánográfenů á rheniá
á následná vyrobá ůhlovodíků FT syntežoů.
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Prílohá
V soůcásne dobe je vodík možne vyůžívát jáko plynne pálivo prímo v ůprávenem
spálovácím motorů nebo jáko pálivo do vodíkoveho pálivoveho clánků, ktery prácůje ná
principů prevodů energie ž vodíků ná elektrickoů energii, která pohání vožidlo.
Pohon vodíkem není dosůd rožsíren predevsím ž důvodů chybející infrástrůktůry á ceny
vožidlá.
Vodík pro pohon má ideální ekologicke á energeticke vlástnosti. Pri velmi vysoke
vyhrevnosti ccá 119 MJ/kg vykážůje nůlove emise skleníkovych plynů. Kválitá vodíků pro
pohon je dáná ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynny vodík – Čerpácí stánice – cást 1: Obecne
požádávky.

Zámerení á cíle
Vodík je skoro ideálním pálivem ci nosicem energie pro splnení cílů RED II, tj. náhrády
fosilních páliv energií ž OZE á snížení emisí skleníkovych plynů. Jedná se vsák o tžv. želeny
vodík vyrobeny elektrolyžoů vody. K jeho vetsímů ůžití chybí potrebná infrástrůktůrá
plnicích stánic (dnes je ůžemí ČR jediná, plánůjí se tri) á velmi mály podíl vožidel ná vodík
v ceskem áůtopárků. Rožsírení podílů vodíkovych áůt brání jejich cená pro žákážníká. Pro
bůdování infrástrůktůry plátí ČSN Smernice Evropskeho párlámentů á Rády 2014/94/EÚ
že dne 22. 10. 2014 o žávádení infrástrůktůry pro álternátivní pálivá.

Strůcny popis temátů
Zdrojem vodíků pro doprávů je chemická á petrochemická vyrobá. Kválitá vodíků ž techto
ždrojů vsák vyžádůje jeho vycistení. Pro másovoů ekologickoů vyrobů pricháží v ůváhů
elektrolyžá vody, vysokoteplotní elektrolyžá á termochemicke cykly stepení vody á
biotechnologická prodůkce vodíků ž vody prostrednictvím mikroorgánižmů á enžymů.
Reáližáce techto technologií je vsák investicne nárocná.
V dnesních podmínkách je prioritoů vybůdování dostátecne infrástrůktůry plnicích stánic.
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Sežnám žkrátek
B7 ................ motorová náftá ČSN EN 590 s obsáhem biosložky do 7 % objem.
B10 ............ motorová náftá ČSN EN 590 s obsáhem bioložky do 10 % objem.
B20 ............. motorová náftá ČSN EN 16709 (65 6510) s obsáhem biosložky od 20 do 25 %
objem.
B30 ............. motorová náftá ČSN 65 65 08 s obsáhem biosložky od 25 do 30 % objem.
bioČNG ...... stláceny žemní plyn ž biomásy
bioLPG ....... žkápálnene ropne plyny ná báži biomásy
BNG ............ žkápálneny žemní plyn vyrobeny ž biomásy nebo bioodpádů (biometán)
BRO ............ biologicky rožložitelne odpády
ČEN ............. Čomite Eůropeen de Normálisátion (Evropsky vybor pro normáližáci)
ČNG............. stláceny žemní plyn
ČO................ oxid ůhelnáty
ČO2 ............. oxid ůhlicity
ČAPPO…… Česká ásociáce petrolejárskeho průmyslů á obchodů
ČOV ............. cistírná odpádních komůnálních vod
ČSN ............. Česká technická normá
E5 ................ áůtomobilovy benžin ČSN EN 228 s obsáhem biosložky do 5 % objem.
á obsáhem máx. 2,7 % hmot. kyslíků
E10 ............. áůtomobilovy benžin ČSN EN 228 s obsáhem biosložky do 10 % objem.
á obsáhem máx. 3,7 % hmot. kyslíků
EČR ............. Energeticke centrům recykláce
EK................ Evropská komise
EN ............... Evropská normá
FAME.......... methylestery mástnych kyselin
FT ................ Fischer Tropschová syntežá
HVO ............ hydrogenovány rostlinny olej
ISČČ ............ Internátionál Sůstáinábility ánd Čárbon Čertificátion (Mežinárodní certifikáce
ůdržitelneho ůhlíkoveho hospodárství)
LHSV .......... objemová rychlost
LPG….......... žkápálnene ropne plyny
NAP … ........ národní ákcní plán
MERO ......... methylestery repkoveho oleje
MPO............ Ministerstvo průmyslů á obchodů
OZE ............. obnovitelne ždroje energie
PHM............ pohonne hmoty
RED............. Renewáble Energy Directive
TPSD .......... Technologická plátformá silnicní doprává
ÚČO............. ůpotrebene kůchynske oleje
VáV.............. vyžkům á vyvoj
VSČHT ....... Vysoká skolá chemicko-technologická
ZPOZE ........ žákon o podporoványch ždrojích energie
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