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1. Oblast Alternativní pohonné hmoty pro silniční dopravu 

Ú vod 

V Ú r ední m ve stní ků EÚ bylá dne 21. 12. 2018 žver ejne ná Sme rnice Evropske ho 
párlámentů á Rády (EÚ) 2018/2001 že dne 11. prosince 2018 o podpor e vyůž í vá ní  
energie ž obnovitelny ch ždrojů  (L328). Jedná  se o text s vy žnámem pro Evropsky  
hospodá r sky  prostor. Aůtorem je Rádá Evropske  ůnie. Sme rnice definůje cí le podpory 
vyůž í vá ní  energie ž OZE v c lensky ch stá tech pro období  2021 áž  2030.  

Káž dy  c lensky  stá t me l povinnost pr edlož it Komisi „Ná vrh integrováne ho vnitrostá tní ho 
plá nů v oblásti energetiky á klimátů pokry vájí cí  období  od roků 2021 áž  do roků 2030“ 
(dá le jen Ná vrh) do 31. 12. 2018. Č R pr edlož ilá „Ná vrh“ Komisi v lednů 2019. Komise plá n 
posoůdilá á 18. 6. 2019 vydálá doporůc ení  k „Ná vrhů“ pokry vájí cí  období  2021 áž  2030 
(Ú r ední  ve stní k Evropske  ůnie Č/297/9). 

Č lenske  stá ty můsí  sme rnici 2018/2001 tránsponovát do ná rodní ho prá vá do 30. 6. 2021. 
V Č R má  tránspožici žprácovát á projednát MPO. 

V žá ve rů roků 2018 Ministerstvo prů myslů á obchodů vlož ilo do pr ipomí nkovácí ho 
procesů koncepc ní  máteriá l Ná vrh vnitrostá tní ho plá nů Č R v oblásti energetiky á klimátů 
jáko krok jedná. Jáko krok dvá pr edlož ilo MPO novelů žá koná c . 165/2012 Sb., o 
podporovány ch ždrojí ch energie. MPO ná vrh novely žá koná žver ejnilo v r í jnů 2019. 
Podstátoů novely je r es ení  pr ekompenžáce podpory OZE. Obá máteriá ly májí  vy žnám pro 
ůplátn ová ní  energie ž OZE v podmí nká ch Č R.  

V soůládů ják se sme rnicí  2018/2001, ták se žmí ne ny mi máteriá ly bylá áktůáližová ná 
ágendá ůplátn ová ní  energie ž OZE etápoů c . 5 Aktůáližáce implementác ní ho plá nů 
v oblásti álternátivní ch pohonny ch hmot pro silnic ní  doprávů. 

1.1 Dloůhodobe  cí le v oblásti energetiky á klimátů  

Dloůhodobe  legislátivní  cí le v oblásti energetiky á klimátů do roků 2030 jsoů definová ny 
ve Sme rnici 2001/2018 o podpor e á vyůž í vá ní  energie ž obnovitelny ch ždrojů . 
V podmí nká ch Č R pák bůdů žpr esne ny ve vnitrostá tní m plá nů v oblásti energetiky 
á klimátů á žá koná o podporovány ch ždrojí ch energie. 

Stáv projedná vá ní  k 30. listopádů 2019 á oc eká vány  vy hled do konce roků 2020: 

• sde lení  EK ČOM(2019) 285: Doporůc ení  Komise že dne 18. 6. 2019 k ná vrhů 
integrováne ho vnitrostá tní ho plá nů Č eske  repůbliky v oblásti energetiky á klimátů ná 
období  2021 áž   2030 MPO projednálo s dotc eny mi sůbjekty 6. 9. 2019; 

• biláterá lní  videokonference se žá stůpci EK se ůskůtec nilá dne 29. 8. 2019; 
• jedná ní  prácovní  skůpiny pro energetiků; 
• workshop o OZE;  
• ná vrh novely žá koná o podporovány ch ždrojí ch energie – MPO žprácoválo ná vrh 

á vlož ilo do pr ipomí nkove ho r í žení ; 
• schvá lení  ná vrhů ZPOZE vlá doů do 12/2019; 
• odeslá ní  ná vrhů ZPOZE Komisi do 31. 12. 2019; 
• regioná lní  konžůltáce ná ů rovni V4 do poloviny roků 2020.   
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Definice cí lů  vnitrostá tní ho plá nů v oblásti energetiky á klimátů 

Čelkovy  žá vážny  cí l energie ž OZE pro EÚ do roků 2030 je 32 %.  

Čí l v sektorů doprávy pro c lenske  žeme  v roce 2030 je 14 % energie ž OZE ná celkove  
konec ne  spotr ebe  energie v dopráve  vc etne  žáhrnůtí  biopáliv 1. generáce. EK má  mož nost 
pr ežkoůmát tento cí l do roků 2023, pr í pádne  ho žvy s it.  

Čí le první  generáce biopáliv. Vy s e pr í spe vků první  generáce v roce 2030 se mů ž e rovnát 
pr í spe vků te chto biopáliv jáko v roce 2020 s mož ny m návy s ení m o 1 %, ávs ák pr í spe vek 
mů ž e by t nejvy s e 7 % hrůbe  konec ne  spotr eby. V pr í páde , ž e pr í spe vek 1. generáce 
v c lenske m stá te  je omežen ná podí l niž s í , než  je 7 %, mů ž e c lensky  stá t sní ž it celkovy  
podí l energie ž OZE v dopráve .  

Čí l pro pokroc ilá  biopálivá á bioplyn ůvedeny ch v c á sti A pr í lohy IX sme rnice je 0,2 % 
v roce 2022, 1 % v roce 2025 á 3,5 % v roce 2030. 

Dvojí  žápoc í tá vá ní  ne ktery ch biopáliv á bioplynů je mož ne , pokůd biopálivá á bioplyn byly 
vyrobeny že sůrovin ůvedeny ch v pr í lože A á B pr í lohy IX sme rnice 2015/1513. 

Pro vy poc et c itátele se pr í spe vek ž biopáliv á bioplynů vyrobene ho že vstůpní ch sůrovin 
ůvedeny ch v c á sti B pr í lohy IX (žáhrnůje ÚČO á ž ivoc is ne  tůky) omežůje ná 1,7 % 
energeticke ho obsáhů. 

Pro žápoc tení  ná sobitelů  pro elektr inů ž OZE plátí : ů ž eležnice je ná sobitel 1,5, ů silnic ní  
doprávy je ná sobitel 4. Pro vy poc et se poůž í vá  ná rodní  mix podí lů energie ž OZE.  

Sní ž ení  emisí  sklení kovy ch plynů  že spálová ní  PHM žů stá vá  ná ů rovni 6 %. 

Čí le můsí  splnit povinne  osoby, tedy EÚ, c lenske  žeme  á dodávátele  benžinů á motorove  
náfty.  

Doporůc ení  Komise pro Č R  

Komise dne 18. 6. 2019 Č R doporůc ilá deset opátr ení  k vnitrostá tní mů plá nů v oblásti 
energetiky á klimátů. Vs echná opátr ení  se ty kájí  oblásti álternátivní ch páliv pro silnic ní  
doprávů. Jsoů to ná sledůjí cí  opátr ení : 
• žvy s it podí l OZE do roků 2030 ž 20,8 % ná 23 %. Zá roven  stánovit trájektorii že 

soůc ásne ho stávů do roků 2030; 
• sní ž it spotr ebů primá rní ch energeticky ch ždrojů ; 
• žvy s it odolnost energeticke ho syste mů á diveržifikovát ždroje; 
• žájistit ve ts í  integráci trhů s energiemi; 
• definovát cí le v oblásti vy žkůmů á vy voje á inovácí  OZE, návrhnoůt fináncová ní ; 
• rožví jet regioná lní  spolůprá ci ná vyůž í vá ní  OZE, diskůtovát s Visegrádskoů skůpinoů; 
• ánályžovát vlástní  investic ní  potr eby á ždroje vc etne  fináncová ní ; 
• inventárižovát dotáce v energetice; 
• doplnit interákci s politikoů kválity ovždůs í ; 
• žájistit správedlive  rožde lení  cí lů  ná vs echny dodávátele energie pro doprávů.  

Soůc ásny  stáv v plne ní  cí lů  (rok 2018)  

• podí l OZE ná celkove  spotr ebe  energie je 14,76 %; 
• podí l OZE ná spotr ebe  energie v dopráve  je 6,58 %; 
• celkovy  podí l energie OZE ž biopáliv 1. generáce je 6,58 %; 
• podí l vyspe ly ch biopáliv ná spotr ebe  energie v dopráve  je 0,01 %; poůže doveženy  

HVO; 
• podí l elektricke  energie ž OZE v dopráve  je 13,65 %.  
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Zápojení  do ná rodní ch mežiná rodní ch vy žkůmny ch á vy vojovy ch prográmů  

V soůc ásne  dobe  se vy žkům á vy voj vyůž í vá ní  energie ž OZE v silnic ní  dopráve  
soůstr eďůje do te chto orgánižácí : 
• ÚNIPETROL vy žkůmne  vžde lá vácí  centrům (ÚniČRE) 
• VS ČHT, Práhá  
• Č eská  žeme de lská  ůniveržitá, Práhá  
• Energy finánciál groůp. 

Vs echny kápácity žprácová ní  ropy ná ů žemí  Č R jsoů vlástne ny spolec ností  PKN Orlen. 
Poůže mens í  c á st pohonny ch hmot pro doprávů vyrá bí  spolec nost Č EPRO (100% 
vlástnictví  stá tů) ávs ák ná žá kláde  mí sení  dová ž eny ch polotovárů . Čcá 40 % spotr eby 
pohonny ch hmot se dová ž í  ž okolní ch žemí  jáko je Slovensko, Spolková  repůbliká 
Ne mecko á Rákoůsko. To vs e v podstáte  ůrc ůje skůtec nost, ž e i v dáleke  bůdoůcnosti bůde 
trh žá visly  ná dovožů ják fosilní ch, ták vyspe ly ch páliv, á to se vs emi dopády ná ekonomiků 
vy roby á distribůce páliv pro doprávů.  

Detáilní  popis technologií  je ůveden v 1. etápe  „Popis proble mů  soůc ásne ho stávů, oblást 
álternátivní ch pohonny ch hmot“ br ežen 2018/TPSD.  

1.2 Ná vrhy ná žměnů prostředí á podmínek pro podporů věd, výzkumu 
a investic  

Vy žkům á vy voj je v oblásti álternátivní ch páliv ž mnohá hledisek velmi slož ity  á c ásove  
á finánc ne  ná roc ny . Dá le je rožví jen v cele  r áde  odlis ny ch oborů  ják dle sůrovinove , ták 
technologicke  ná vážnosti. 

V tůžemsků je VáV rožtr í s te ny  á ž á dny  centrá lní  ákc ní  plá n nestánovůje priority 
á koordináci. Mežiná rodní  spolůprá ce je žálož ená spí s e ná orgánižác ní  á májetkove  
prová žánosti nebo osobní ch kontáktech. Ná potr ebne  ů rovni není  dosůd rožvinůtá áni 
potr ebná  kválifikáce prácovní ků  VáV.  Záostá vá  dosůd vybávenost moderní  technikoů.  

Problemátická  je i oblást pr enosů vyvinůty ch nebo pr evžáty ch technologií  do vy robní  
práxe. Obvykle chybí  ždroje ná reáližáci á dů ve rá v ů spe s ne  ůplátne ní  vy sledků  v práxi.  

Ke žleps ení  sitůáce lže v tůžemsků návrhnoůt táto opátr ení : 
• stánovit centrá lní  ů tvár, ktery  bůde koordinovát VáV v oblásti álternátivní ch 

technologií ; 
• do vy be rů vhodny ch te mát VáV žáinteresovát bánky á investic ní  fondy; 
• žvy s it podí l c innosti odborny ch technologicky ch plátforem á ásociácí ;  
• dor es it á vybiláncovát sůrovinovoů žá kládná pro OZE, která  mů ž e by t pro ne ktere  

technologie limitoů; 
• žáinteresovát investory do perspektivní ch te mát VáV. 

Ne ktere  dloůhodobe  perspektivní  VáV ná me ty  

• vy robá biometánů pro pohon ž komůná lní ho me stske ho odpádů á odpádní ch kálů  
ž biologicky ch c istí ren odpádní ch vod;  

• vy robá álifáticky ch á cyklicky ch ůhlovodí ků  kátálytickoů dežoxidácí  nepotráviná r ske  
biomásy; 

• pyroly žá plástovy ch odpádů ; 
• redůkce ČO2 ná ČO á jeho tránsformáce pr í dávkem vodí ků ná synplyn pů sobení m 

slůnec ní  nebo elektricke  energie ná ČO2 žá pr í tomnosti kátályžá torů ná bá ži 
nánográfenů á rheniá; 
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• cirkůlá rní  technologie redůkce ČO2 ná ČO á synte žá ůhlovodí ků .  

Jedná  se o te mátá s dloůhodoboů ůdrž itelností . 

1.3 Ná vrhy projektů  

1.3.1 Hydrogenováne  rostlinne  oleje  

1.3.1.1 Strůc ny  popis projektů  

HVO je novy m vyspe ly m ekologicky m pálivem ná bá ži OZE.  

Sůrovinoů pro vy robů HVO jsoů rostlinne  oleje nepotráviná r ske ho poůž ití  á odpádní  
rostlinne  oleje á pr í páde  ž ivoc is ne  tůky. Hydrogenováne  rostlinne  oleje je obecny  ná žev 
sme si n-páráfinicky ch á iso-páráfinicky ch ůhlovodí ků  (Č15 áž  Č17) vyrobeny ch 
hydrogenácí  nenásyceny ch mástny ch kyselin rostlinne ho pů vodů (jáko jsoů kokosovy , 
r epkovy , pálmovy  á jine  oleje). Vhodnoů sůrovinoů jsoů i ůpotr ebene  jedle  kůchyn ske  
oleje. Podmí nkoů ůž ití  olejů  je de lká ůhlovodí kove ho r ete žce.  

Reákc ní  podmí nky vy roby jsoů velmi podobne  be ž ny m hydrogenác ní m technologií m 
žná my m ž petrolejá r ske ho prů myslů. Vžniklá  ůhlovodí ková  sme s má  velmi dobre  jákostní  
ůkážátele ve srovná ní  s obdobny mi ropny mi ůhlovodí ky. Jedná  se žejme ná o vys s í  
cetánove  c í slo, nůlovy  obsáh sí ry á áromá tů  á po procesů „Ižomeráce“ vy borne  
ní žkoteplotní  vlástnosti. Jákostní  párámetry HVO jsoů dá ny Č SN EN 15940 Motorová  
pálivá – Páráfinicke  motorove  náfty ží skáne  synte žoů nebo hydrogenácí  – Technicke  
pož ádávky á metody žkoůs ení .  

HVO lže poůž í vát ve sme si s be ž noů motorovoů náftoů dle Č SN EN 590+A1 áž  do obsáhů 
30 % hm.  

HVO oproti c iste  motorove  náfte  ž ropy vykážůje ů sporů ccá 40 áž  60 % emisí  
sklení kovy ch plynů . 

Zá hlávní  proble m vy roby HVO v Č R je tr ebá pováž ovát žájis te ní  sůroviny pro jejich 
vy robů, ktere  můsí  spln ovát podmí nky certifikáce v syste mů ISČČ á můsí  spln ovát 
pož ádávky sme rnice 2018/2001(EÚ). V podmí nká ch Č R se jeví  jáko nejvhodne js í  
ůpotr ebene  kůchyn ske  oleje á nejedle  rostlinne  oleje, nápr . r epkovy  olej. ÚČO se 
v soůc ásne  dobe  sbí rájí  v jenom velmi omežene  mí r e ná bá ži dobrovolnosti sbe rů 
orgánižováne ho ne ktery mi me sty. V pr í páde  te to omežene  formy sbe rů je vyůž í váná  
komůná lní  orgánižáce. Ve ve ts ine  se ÚČO pů vodem ž domá cností  likvidůje v kánáližáci, 
což  žpů sobůje velke  proble my v provožová ní  sí te , v mens í  c á sti je vyůž í vá no jáko co-pálivo 
s pevny m pálivem (ůhlí , dr í ví ) v mí stní ch loká lní ch topenis tí ch. 

1.3.1.2 Soůc ásny  stáv požná ní  á pr edchoží  r es ení   

Technologie vy roby HVO se sklá dá  ž te chto stůpn ů : 
• rostlinne  oleje á ž ivoc is ne  oleje á ÚČO se po vyc is te ní  á ů práve  podrobůjí  hydrogenáci 

vodí kem žá te chto obvykly ch technologicky ch podmí nek, ktere  jsoů žá visle  ná poůž ite  
sůrovine : teplotá ccá 350 °Č, tlák ve ts í  než  45 bár, kátályžá tor Ni-Čo nebo  
Ni-Čo ná nosic i (oxid kr emic ity  á hlinity ), LHSV 1,5 h-1 á pome r plynů k sůrovine  
500Nm3/m3; 

• vžniklá  sůrovinová  sme s ůhlovodí ků  se rožde lí  destilácí . Kápálne  ůhlovodí ky se mohoů 
ůž í t pr í mo pro mí sení  do náfty nebo se podrobit ke žleps ení  vlástností  žprácová ní m 
procesem Ižomeráce, ktery m lže docí lit žleps ení  žejme ná ní žkoteplotní ch vlástností  
pálivá.   
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V podstáte  jsoů k dispožici dve  žá kládní  technologie vy roby HVO: vy robá „c iste ho HVO“ 
ž rostlinny ch olejů  á ž ivoc is ny ch tůků  á technologie co-processing, kdy se hydrogenáci 
podrobůje sme s rostlinny ch olejů  (obvykle 5 áž  10 % hmotn.) s ropny mi str ední mi 
á plynovy mi oleji. 

Jáko technologicke  žár í žení  pro vy robů HVO lže poůž í t po jednodůche  rekonstrůkci 
stá vájí cí ch hydrogenác ní ch technologií  petroleje á plynove ho oleje, nápr . v ráfine rií ch 
Litví nov, Králůpy á Párdůbice.  

Mí sení  HVO á dáls í ch slož ek (petrolej, plynovy  olej, áditiváce) probí há  žá stejny ch 
podmí nek jáko vy robá stándárdní  motorove  náfty. Množ ství  poůž í váne ho HVO ve sme si je 
žá visle  ná hůstote  náfty. 

Distribůce sme sne  náfty ke spotr ebiteli je stejná  jáko v pr í páde  motorove  náfty. 

1.3.1.3 Potr ebnost á áktůá lnost projektů 

Pr í nosy poůž ití  HVO pro plne ní  cí lů  RED II jsoů jednák v ná hráde  fosilní  energie energií  
ž OZE á ve sní ž ení  emisí  sklení kovy ch plynů  že spálová ní  silnic ní ch páliv: 
• pr i prákticky stejne  vy hr evnosti HVO á motorove  náfty má  HVO niž s í  stándárdní  emise 

sklení kovy ch plynů  (HVO 55 g ČO2 ekv/MJ á motorová  náftá 95,1 gČO2ekv/MJ); 
• HVO lže v motorove  náfte  náhrádit áž  30 % hmot.  fosilní  slož ky, ále poůž ity  objem HVO 

je žá visly  ná hůstote  náfty; 
• HVO je velmi dobr e mí sitelne  s motorovoů náftoů dle Č SN EN 590 á vy rážne  žleps ůje 

ůž itne  á ekologicke  vlástnosti dieselove ho pálivá, žejme ná žimní  vlástnosti; 
• vedlejs í mi prodůkty jsoů ropne  plyny, žejme ná propán, biobenžin á bioLPG. Prodůkty 

lže ž pohledů legislátivy RED II pováž ovát žá vyspe lá  biopálivá, jimiž  lže plnit cí le 
RED II. 

1.3.1.4 Oc eká váne  vy sledky á dopády projektů 

Mí rá vlivů poůž ití  HVO ná splne ní  cí lů  ná hrády fosilní  energie energií  ž OZE á sní ž ení  emisí  
je žá vislá  ná technicky ch mož nostech náhrádit fosilní  energii energií  obsáž enoů v HVO. 
Mí rá poůž ití  je dá ná technicky mi normámi, objemem vy roby á ekonomikoů vy roby páliv. 
Pr ic emž  oproti soůc ásne mů stávů lže máximá lne  ůplátnit v motorove  náfte    30 % V/V 
HVO. Pr i ůplátne ní  30 % v cele m objemů prodáne  náfty (2018) lže dosá hnoůt sní ž ení  
emisí  o 6,1 % proti ekviválentů (stáv v roce 2018 sní ž ení  o 3,4 %) á ná hrády fosilní  slož ky 
náfty ž 10,5 % (v roce 2018 stáv 6,6 %).  

Dáls í m požitivní m dopádem je vy robá motorove  náfty leps í ch ekologicky ch párámetrů  
(nůlovy  obsáh sí ry á áromá tů ) á vy rážne  žleps ení  ůž itny ch vlástností , žejme ná žimní ch 
vlástností . 

1.3.1.5 Postůp reáližáce projektů 

V Č R byl žátí m v roce 2016 ůskůtec ne n pilotní  projekt vy roby HVO ná bá ži dovežene ho 
ÚČO v ráfine rii Litví nov. Projekt ove r il mož nost vy roby HVO ná stá vájí cí m žár í žení  
ráfine rie technologicky m procesem co-processing.  

Č R má  s ohledem ná volne  ráfine rske  hydrogenác ní  kápácity á ždroje vodí ků 
ž petrochemicky ch procesů  reá lnoů mož nost reáližovát komerc ní  vy robů HVO, nejle pe co-
processingem s plynovy mi oleji jáko komponentámi pro motorovoů náftů. Proble mem 
mů ž e by t žájis te ní  sůroviny pro vy robů HVO ž domá cí ch ždrojů . Reáližovátelnost 
komerc ní  jednotky mů ž e by t sme rová ná do ráfine rie Litví nov nebo i do ráfine rie PARAMO 
(má  nežá visloů jednotků ná vy robů vodí ků že žemní ho plynů).  
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V období  2020 áž  2022 se plá nůjí  dáls í  pilotní  žkoůs ky á ů prává á doplne ní  skládove  
kápácity. 

Záhá jení  komerc ní  vy roby HVO v ráfine rii Litví nov se pr edpoklá dá  v roce 2023.  

V Evrope  je technologie vy roby HVO vyůž í vá ná v r áde  ráfine rií  jáko nápr . finske  
spolec nosti NESTE OYJ á fráncoůžske  spolec nosti TOTAL, která  v 07/2019 ůvedlá do 
provožů bioráfine rii v Lá Me de. Čelková  kápácitá HVO v Evrope  má  v roce 2020 dosá hnoůt 
ási 3,45 mil. tůn/rok.  

1.3.1.6 Odhád doby á ná kládů  ná r es ení  projektů  

Dobá ná be hů komerc ní  vy roby je ccá 3 roky. Investic ní  ná klády (odborny  odhád) jsoů 
ccá 275 mil. Kc .  

1.3.2 Biometán  

1.3.2.1 Strůc ny  popis projektů  

Biometán je ů c innoů, flexibilní  á ekologickoů álternátivoů k bioplynů. Jedná  se o sme s ccá 
85 % metánů, což  je žá kládní  páráfinicky  ůhlovodí k, chemicky ánálog metánů (ČH4) á 
žbytek tvor í  plynne  nec istoty, pr evá ž ne  oxid ůhlic ity , sirovodí k á vodní  pá ry. Sůrovinoů pro 
vy robů BNG je bioplyn, ktery  se vyrá bí  ž biomásy ánáerobní m procesem kvás ení . 
S ohledem ná jeho pů vod ž biomásy (rostlinne  žbytky, odpády že ž ivoc is ne  vy roby, 
odpádní  kály ž BČ OV, sklá dkovy  plyn á žbytky potráviná r ske  á krmivá r ske  vy roby) je 
ůžnány m vyspe ly m biopálivem. V kválite  dle Č SN 65 6514 se mů ž e poůž í vát pro pohon 
vožidel se spálovácí m motorem.  

Bioplyn (tžv. sůrovy  biometán) se vs ák pr ed poůž ití m v dopráve  můsí  vyc istit ná kválitů 
biometánů. První m krokem je sůs ení  bioplynů syste mem chlážení  á kondenžáce vody 
á drůhy m krokem odstráne ní  sirny ch á důsí káty ch plynny ch sloůc enin ádsorpcí  ná 
áktivní m ůhlí .   

Nevyc is te ny  biometán je definová n jáko bioplyn, což  je sme s metánů 40 áž  75 %, 25 áž  
55 % ČO2, 0 áž  10 % vodní  pá ry á plynny ch nec istot, 0 áž  10 % pr evá ž ne  důsí ků, sůlfánů 
á c pávků. Bioplyn je ůrc en pro vy robů teplá á elektr iny v mí stní ch loká lní ch ždrojí ch.  V Č R 
se bioplynů roc ne  vyrobí  ccá 1,2 mld. m3. 

Vedle toho se v pr í rode  vyskytůje žemní  plyn, což  je táke  v podstáte  metán vžnikly  vs ák 
procesem kvás ení  biomásy v hlůboke  minůlosti v žemske  ků r e. Doby vá  se že žeme  
te ž ení m v plynne  fá ži á poůž í vá  se pro vy robů teplá á elektr iny v prů myslů 
á v domá cnostech. Dá le se ůž í vá  jáko pálivo pro pohon vožidel se spálovácí m motorem. 
V Č R se spotr ebůje žemní ho plynů ccá 8,3 áž  8,8 mld. m3, ž toho v dopráve  ccá 75,6 mil. 
m3 (rok 2018). Zemní  plyn se pr evá ž ne  dová ž í . 

Po vyc is te ní  se biometán potrůbní  doprávoů doprávůje spolů s ČNG do plnicí ch stánic, 
ktere  jsoů obvykle soůc á stí  c erpácí ch stánic kápálny ch páliv. Doprávůje se 
v komprimováne  plynne  forme . 

V soůc ásne  dobe  vyrobeny  bioplyn vyůž í vájí  málí  á str ední  žeme de ls tí  vy robci k mí stní  
vy robe  elektr iny á teplá, ktere  se spotr ebová vájí  ná mí ste  vy roby.  
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1.3.2.2 Soůc ásny  stáv požná ní  á pr edchoží  r es ení   
V provožní m me r í tků není  v Č R biometán vyrá be n á áni poůž í vá n.  

Bioplyn se vyrá bí  se v mály ch á str ední ch bioplynovy ch stánicí ch. Je ůrc en pro vy robů 
teplá á elektr iny v mí stní ch loká lní ch ždrojí ch.  V Č R se bioplynů roc ne  vyrobí  ccá 1,2 áž  
1,5 mld. m3 ná 445 provožní ch jednotká ch.  

Vy hodoů je, ž e vy robny bioplynů jsoů již  vybůdová ny á ů spe s ne  provožová ny r ádů let. 
Vžhledem k tomů, ž e žeme de lská  vy robá vlástní  prodůkcí  bioplynů má  k dispožici levny  
ždroj energie (nápr . pro sůs ení  plodin) je velmi má lo právde podobne , ž e se tohoto ždroje 
vždá  ve prospe ch doprávy.  

Stá t bůde můset legislátivne  žájistit rebilánci prodůktů á podpor it vybůdová ní  technologie 
c is te ní  á vtlác ová ní  biometánů do plynovodní  sí te . Bůde nůtne  stánovit certifikováná  
právidlá žá poc tů vtlác ene ho biometánů do sí te  ČNG.  

V Evrope  bylo k 31. 12. 2017 v provožů 17 783 žár í žení  ná vy robů bioplynů á 540 žár í žení  
ná vy robů biometánů. Roc ní  prodůkce biometánů v roce 2017 bylá 19 352 GWh á byl 
vyrá be n v 21 žemí ch Evropy. 

1.3.2.3 Potr ebnost á áktůá lnost projektů 

Poůž ití  BNG v dopráve  je žálož eno ná vyůž ití  odpádní  biomásy pro vy robů energie ž OZE. 
Jeho vy hodoů je, ž e pr i vysoke  vy hr evnosti (34 MJ/m3) má  ní žke  emise sklení kovy ch 
plynů  69,3 MJ/m3. 

1.3.2.4 Oc eká váne  vy sledky á dopády projektů 

Hlávní  cesty vyůž ití  bioplynů á biometánů jsoů: 
• vy robá teplá/pá ry; 
• vy robá elektricke  energie á kombinováná  vy robá teplá á energie; 
• ná hrádá žá žemní  plyn (vtlá c ení  do sí te ); 
• ná hrádá žá stlác eny  žemní  plyn á ropů (pálivo pro doprávů); 
• ná hrádá žá kápálny  žemní  plyn (pálivo pro doprávů). 

Pr í spe vkem ve vy s i ccá 15 % bioČNG v ČNG lže oproti žá kládů 3,4 % (2017) dosá hnoůt 
5,6% ů spory emisí  oproti referenc ní  hodnote  94,1 gČO2/MJ á podí lů OZE 8,2 % oproti 
referenc ní  hodnote  6,1 %. 

MPO vyhlá silo v žá r í  2019 prográm ná podporů ní žkoůhlí kovy ch technologií  žáme r eny  
pr í mo ná ů právů bioplynů ná biometán ve vy s i 35 mil. Kc . 

Pilotní  projekt vyůž ití  biometánů pro pohon áůtobůsů  MHD v Brne  – Modr icí ch. 

Aůtomobilká SEAT se bůde do roků 2023 ů c ástnit projektů Life Lándfill Biofůel schvá lne ho 
EK. Čí lem projektů je v provožní m me r í tků vyrá be t BNG ž obnovitelny ch ždrojů  
á komůná lní ho odpádů v kválite  pohonne  hmoty pro áůtomobily. 

1.3.2.5 Postůp reáližáce projektů 

V r í jnů 2019 byl v Energeticke m centrů recykláce (EČR) Rápotí n žáhá jen provož první  
bioplynove  stánice pro vy robů biometánů. EČR žá roven  ží skálo certifikáci ůdrž itelnosti 
ISČČ EÚ. EČR je projektem investic ní  skůpiny Energy finánciál groůp. Vyrobeny  bioplyn se 
v soůc ásne  dobe  prostr ednictví m kogenerác ní  jednotky vyůž í vá  pro vy robů bežemisní  
elektr iny á teplá. Kápácitá prácová ní  biologicky rožlož itelne ho odpádů (BRO) je ccá 
30 000 tůn/rok.  
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V pilotní m projektů se v Brne  ove r ůje mož nost vyůž ití  ů právy bioplynů ž c istí rny 
odpádní ch vod v Brne -Modr icí ch ná biometán pro pohon me stsky ch áůtobůsů .  

1.3.2.6 Odhád doby á ná kládů  ná r es ení  projektů  

Investic ní  ná klády vybůdová ní  jednotky pro c is te ní  bioplynů ná kválitů biometánů pro 
pohon jsoů ccá 2 áž  6 mil. Kc  podle kápácity. Dobá reáližáce v pr í páde  stávebnicove ho 
syte mů je 6 áž  12 me sí ců .   

Nejná kládne js í  c á stí  projektů je vybůdová ní  sí te  pro doprávů biometánů do centrá lní ho 
rožvodů ČNG. Ná klády á dobá reáližáce se odví jí  od rožsáhů projektů.  

1.3.3 BioLPG  

1.3.3.1 Strůc ny  popis projektů  

Bio LPG je chemicky ánálog klásicky ch LPG ž konvenc ní ch ždrojů , což  je žkápálne ná  sme s 
ropny ch plynů , pr evá ž ne  propánů á bůtánů. 

Pů vod bioLPG lže odvodit od biomásy. Obvykle se jedná  o vedlejs í  vy robek procesů 
prodůktů, kde je žá kládní  sůrovinoů biomásá á vy robkem biopálivo.  Jákostní  párámetry 
pro pohon vožidel jsoů dáne  Č SN EN 589.  

BioLPG lže dí ky chemicky m á fyžiká lní m vlástnostem libovolne  mí sit s LPG fosilní ho 
pů vodů. LPG je táke  ůvá de n ná trh jáko pálivo (pálivo á pohonná  hmotá) fosilní ho pů vodů 
odpádájí cí  že žprácová ní  ropy v ráfine rií ch.  

BioLPG odpádá  á lže jej ží skát jáko hlávní  c i vedlejs í  prodůkt pr i vy robá ch vyspe ly ch 
biopáliv, nápr . hydrogenáce glycerinů ž ÚČO, hydrogenoly žá, dehydrogenáce á v bůdoůcnů 
technologií  FT. 

1.3.3.2 Soůc ásny  stáv požná ní  á pr edchoží  r es ení   

Vyůž ití  bioLPG se pr edpoklá dá  jáko vedlejs í ho prodůktů pr i vy robe  vyspe ly ch biopáliv 
dr í ve ůvedeny mi technologiemi. V Č R to bůde nápr .  v pr í páde  vy roby HVO ž ÚČO. 

1.3.3.3 Potr ebnost á áktůá lnost projektů 

BioLPG je legislátivoů ůžnány m vyspe ly m pálivem á jeho prostr ednictví m lže plnit cí le ják 
v OZE, ták ve sní ž ení  emisí  sklení kovy ch plynů  á pr edepsáne  násážení  vyspe ly ch biopáliv 
dle legislátivy RED II. Jeho podí l ná splne ní  cí lů  vžhledem ke ždrojů m vy roby (v Č R se 
dosůd nevyrá bí ) bůde velmi mály  nebo ž á dny .  

BioLPG je o 40 áž  70 % s etrne js í  než  fosilní  LPG á lže ůs etr it 50 áž  90 % emisí  ČO2/MJ 
oproti emisí m že spálová ní  fosilní ho LPG. 

1.3.3.4 Oc eká váne  vy sledky á dopády projektů 

Vy hr evnost bioLPG je 46 MJ/kg. Vy hr evnost fosilní ho LPG je stejná  jáko BNG á emise 73,6 
gČO2/MJ.  Emise bioLPG jsoů pák ůrc eny technologií .  

1.3.3.5 Postůp reáližáce projektů 

Finská  spolec nost NESTE OYJ vyrá bí  bioLPG spolec ne  s biopálivy procesem NEXT BTL á v 
soůc ásne  dobe  (od br ežná 2018) dodá vá  bioLPG ná trh v Evrope  prostr ednictví m 
spolec nosti SHV Energy á v Č R prostr ednictví m spolec nosti Primágás ná trh osmi 
evropsky m žemí m. SHV Energy plá nůje do roků 2022 dodá vát 60 tis. tůn bioLPG žá rok.  

V Č R není  v soůc ásne  dobe  r es itel projektů. Potencioná lní m r es itelem se mů ž e stá t 
ÚniČRE, Králůpy n. Vlt.  
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LPG je táke  ůvá de n ná trh jáko pálivo (pálivo á pohonná  hmotá) fosilní ho pů vodů 
odpádájí cí  že žprácová ní  ropy v ráfine rií ch. Jeho podí l ná trhů je vs ák márginá lní . 

1.3.3.6 Odhád doby á ná kládů  ná r es ení  projektů  

O reáližáci není  v Č R rožhodnůto. 

1.3.4 Aůtomobilove  benžiny á motorová  náftá s vys s í m podí lem biopáliv  

Vy robá á poůž ití  stándárdní ch motorovy ch páliv (áůtomobilovy ch benžinů  á motorove  
náfty) s vys s í m obsáhem biopáliv I. generáce v dopráve  je nejjednodůs s í m, nejlácine js í m 
á álespon  c á stec ny m žpů sobem plne ní  ná hrády fosilní  energie energií  ž OZE á sniž ová ní  
emisí  sklení kovy ch plynů . Jejich vyůž ití  je vs ák limitová no: 
• máximá lní m obsáhem kyslí ků nebo objemovy m obsáhem bioslož ky v pálivů dle Č SN 

EN 228 á Č SN EN 589; 
• máximá lní m objemem poůž ití  bioslož ky I. generáce ná celkove  spotr ebe  energie pro 

doprávní  ů c ely ve smyslů legislátivy RED II.  

1.3.4.1 Strůc ny  popis projektů 

Aůtomobilove  benžiny: 
V Č R je v soůc ásne  dobe  stánoven žá konem o ochráne  ovždůs í  máximá lní  obsáh biopáliv 
v benžinech 4,1 % V/V á technickoů normoů EN 228+A1 máximá lní  objem kyslí ků 2,7 % 
m/m, resp. máx 5 % V/V biopálivá (provožní  ožnác ení  E5) nebo 3,7 % m/m kyslí ků, resp. 
máx. 10 % V/V biopálivá (provožní  ožnác ení  E10).  
Ná trhů je k dispožici vy hrádne  benžin E5.  

Motorová  náftá: 
V Č R je v soůc ásne  dobe  stánoven žá konem o ochráne  ovždůs í  máximá lní  obsáh biopálivá 
(MER O, resp. FAME) v motorove  náfte  6,1 % V/V á technickoů normoů EN 590 +A1 
máximá lní  objem bioslož ky máx 7 % V/V (provožní  ožnác ení  B7). 
Ná trhů je k dispožici vy hrádne  motorová  náftá B7.  

1.3.4.2 Soůc ásny  stáv požná ní  á pr edchoží  r es ení   

V Č R je v soůc ásnosti vyrá be n á dodá vá n ž okolní ch 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 Potr ebnost á áktůá lnost projektů 

Ke splne ní  cí lů  v OZE á sní ž ení  emise sklení kovy ch plynů  že spálová ní  motorovy ch páliv 
v roce 2020 o 6 % oproti ekviválentů (94,1 g ČO2/MJ) je velmi ů c elne  plos ne  pr ejí t ná 
dodá vků benžinů v jákosti E10, což  je mož ne  ihned. 

Po schvá lení  Č SN EN 16734 á projedná ní  s vy robci Dieslovy ch motorů  bůde mož ne  plos ne  
pr ejí t ná vy robů á dodá vků motorove  náfty B10. Technologie á žár í žení  je v Č R k dispožici. 

1.3.4.4 Oc eká váne  vy sledky á dopády projektů 

V pr í páde  plos ne ho ůplátne ní  pálivá E10 á B7 roce 2020 bůde oc eká váne  plne ní  ůplátne ní  
OZE žvy s eno ž 6,14 % ná 10,1 % á sní ž ení  emisí  ž ccá 3,5 % ná 5,3 %. 

1.3.4.5 Postůp reáližáce projektů 

Dodá vků áůtomobilovy ch benžinů  E10 lže žáve st okámž ite . Kválitá je stánovená Č SN EN 
228+A1 (E10). Zár í žení  jsoů k dispožici. Dodáváteli v podmí nká ch Č R jsoů spolec nosti 
ÚNIPETROL RPA á Č EPRO á dovožci áůtomobilove ho benžinů á motorove  náfty. 
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1.3.4.6 Odhád doby á ná kládů  ná r es ení  projektů 

Aůtomobilove  benžiny E10 s obsáhem kyslí ků do 3,7 % .m/m lže žáve st ů vs ech vy robců  
á dodávátelů  okámž ite .    

Motorovoů náftů s obsáhem FAME/MER O do 10 % V/V lže žáve st ů vs ech vy robců  
á dodávátelů  ihned po schvá lení  ů c innosti Č SN EN 16 734. 

Jáko pr echodnoů etápů lže okámž ite  žáve st plos noů vy robů á dodá vků motorove  náfty 
s obsáhem FAME/MER O 6,9 % V/V. 

Investic ní  ná klády ná reáližáci ják ů benžinů, ták náfty nevžniknoů.  

Biopálivá I. generáce (bioetánol, bioETBE á jejich sme s á FAME/MER O) dnes pr edstávůjí  
jedinoů reá lnoů cestů splne ní  ná rodní ho cí le ná hrády fosilní  slož ky OZE ve vy s i minimá lne  
10 % v roce 2020. 

Slovenská  repůbliká noveloů žá koná o spotr ební  dáni žává dí  s ů c inností  od 1. 1. 2020 
celoplos ne  vy robů áůtomobilovy ch benžinů  s obsáhem min. 9 % V/V bioetánolove  slož ky 
á vy robů motorove  náfty s obsáhem min.  6,9 % V/V biodieselů (FAME, MER O). 

1.3.5 Ostátní  álternátivní  pálivá á pohony  

Tyto projekty ner es í  TPSD.  

1.3.5.1 Elektr iná ž obnovitelny ch ždrojů  pro elektromobily 

Problemátiků r es í  prácovní  skůpiná TPSD Elektromobilitá. 

1.3.5.2  Vodí k pro pohon       
Není  ná plní  prácovní  skůpiny Alternátivní  pálivá pro silnic ní  doprávů. Problemátikoů se 
žáby vá  Vodí ková  plátformá á NAP Č istá  mobilitá. Ví ce je v pr í lože.  

1.4 Shrnůtí   

S ohledem ná soůc ásny  vy voj plne ní  cí lů  RED I k roků 2020 lže pr edpoklá dát, ž e nebůde 
splne ná ná hrádá fosilní  energie energií  ž OZE (cí l je ůrc en pro c lenskoů žemi) á sní ž ení  
emisí  o 6 % oproti žá kládů 94,1 g ČO2/MJ. Povinne  osoby (dodávátele  benžinů á motorove  
náfty splní  objemovoů povinnost ůž ití  biopáliv I. generáce ve smyslů žá koná o ochráne  
ovždůs í . Povinne  osoby bůdoů žá nesplne ní  sní ž ení  emisí  penáližová ny nesmyslne  
vysokoů pokůtoů ve vy s i 10 Kc  žá káž dy  nesplne ní  kg ČO2. 

Splne ní  cí lů  v roce 2020 lže dosá hnoůt plos noů vy roboů á dodá vků páliv E10 á ná sledne  
(po schvá lení  Č SN EN 16 734 á po dohode  s doprávci) B10 ná trh á vy be rove  sme sne ho 
pálivá B20/B30 dle Č SN EN 16709.  

V soůc ásne  dobe  lže v Č R doporůc it pro plne ní  cí lů  RED II v letech 2021 áž  2030: 
• reáližovát komerc ní  vy robů HVO co-processingovoů technologií  á jeho mí sení  do 

motorove  náfty. Technologie jsoů k dispožici. Jáko žá sádní  bůde nůtne  ná stá tní  ů rovni 
r es it sůrovinovoů žá kládnů pro vy robů HVO á proká žá ní  obsáhů bioslož ky; 

• žájistit rekonstrůkci stá vájí cí  vy roby bioplynů (ási ž 30 áž  50 % kápácity) ná kválitů 
biometánů žávedení m technologie c is te ní  ná kválitů dle Č SN 65 6514 á vtlác ová ní  do 
sí te  stándárdní ho žemní ho plynů. Jáko žá sádní  bůde nůtne  dohodnoůt rebilánci 
vyrobene ho bioplynů. 

Pro splne ní  cí lů  legislátivy RED II k roků 2030 bůde nůtne :  
• áby tránspožice schvá lene  legislátivy k RED II probe hlá vc ás á dohodnůtá  dikce bylá 

konžistentní m ná žorem stá tů, žeme de lske ho sektorů, vy robců  biopáliv, vy robců  
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á distribůtorů  pohonny ch hmot pro doprávů, plyná renske ho á áůtomobilove ho 
prů myslů á Č EZ. Vžhledem ke kompetencí m ve stá tní  sprá ve  by mohlá by t legislátivá 
k RED II tránsponová ná prostr ednictví m novely žá koná o podpor e obnovitelny ch 
ždrojů  á pr í slůs ne ho legislátivní ho pr edpisů. Schvá len by me l by t nejpožde ji do 
30. 6. 2021; 

• áby cí le RED II byly proporcioná lne  rožde leny ná vs echny dodávátele energie 
(plyná rensky  prů mysl, prů mysl vy roby silnic ní ch páliv á biopáliv á vy robce elektr iny 
ž OZE) pro doprávů á ve stejne m pome rů byl stánovená ekonomická  podporá; 

• áby existoválá smyslůplná  ekonomická  podporá vedoůcí  k obnove  áůtopárků vožidel 
á investic ní  podporá novy ch technologií  pro vy robů vyspe ly ch biopáliv HVO á BNG 

• áby byl pr ipráven prográm informácí  (sortiment á kválitá) o žár ážení  novy ch páliv ná 
trh á bylá informová ná spolec nost; 

• áby ž ů rovne  stá tní ch orgá nů  bylá vybiláncová ná sůrovinová  žá kládná (biomásá) pro 
vy robů vyspe ly ch biopáliv á dodá vky BNG pro doprávů; 

• áby byl vyprácová n politicko-sociá lní  prográm podpory RED II že strány obc ánů  
á spolec nosti.  

I když  lže velmi dobr e pr edpoklá dát, ž e fosilní  pálivá pro silnic ní  doprávů ná bá ži ropy 
bůdoů dominovát ná trhů jes te  v letech 2035 áž  2045, je nejvys s í  c ás, áby se spolec nost 
á prů mysl ádáptovály ná vy žnámne  žme ny pr edstávováne  pr echodem ná jiny  typ energií  
pro doprávů. Bůde to žnámenát ják žme ny technicke , ták i žme ny sociá lní  politiky. 

Pr echod ná jiny  ždroj energie v dopráve  je syste movoů žme noů á bůde žnámenát i žme nů 
mys lení  á orientáce motoristů . Reáližáce bůde mož ná  jen žá jejich porožůme ní . 

Pr echod ná jiny  typ energie pro doprávů bůde dloůhodoby  á bůde žnámenát i obrovske  
investic ní  á sociá lní  ná klády ná reáližáci. 

S ohledem ná otevr enost žemí  v Evrope  můsí  cely  proces žme ny probí hát koordinováne , v 
dostátec ne m c ásove m rožmeží  á s vyůž ití m dostůpny ch ve decky ch vy sledků . 

Vy voj álternátiv se můsí  odví jet od specificky ch podmí nek jednotlivy ch žemí , žejme ná 
s ohledem ná ždroje á technickoů ů roven . Zvolene  technologie můsí  by t komplexne  
ánályžová ny á nesmí  podlehnoůt politicky m tláků m. 

Spolec nost nemůsí  mí t áni v dáleke m horižontů stá let obávů ž nedostátků energie. Úž  
dnes jsoů vy žkůmne  ove r eny technologie vy roby páliv á chemiká lií  ná bá ži ČO2 á vodí ků 
ž elektroly žy á vodí kovy ch vyví jec ů  pro vožidlá, kde pálivem je vodá.  

Dáls í  perspektivní  technologií  je vy robá synplynů redůkcí  ČO2 ná ČO pů sobení m slůnec ní  
nebo elektricke  energie ná ČO2 žá pr í tomnosti kátályžá torů ná bá ži nánográfenů á rheniá 
á ná sledná  vy robá ůhlovodí ků  FT synte žoů.  
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Pr í lohá 

V soůc ásne  dobe  je vodí k mož ne  vyůž í vát jáko plynne  pálivo pr í mo v ůprávene m 
spálovácí m motorů nebo jáko pálivo do vodí kove ho pálivove ho c lá nků, ktery  prácůje ná 
principů pr evodů energie ž vodí ků ná elektrickoů energii, která  pohá ní  vožidlo. 

Pohon vodí kem není  dosůd rožs í r en pr edevs í m ž dů vodů chybe jí cí  infrástrůktůry á ceny 
vožidlá.  

Vodí k pro pohon má  ideá lní  ekologicke  á energeticke  vlástnosti. Pr i velmi vysoke  
vy hr evnosti ccá 119 MJ/kg vykážůje nůlove  emise sklení kovy ch plynů . Kválitá vodí ků pro 
pohon je dá ná Č SN P ISO/TS 19880-1 Plynny  vodí k – Č erpácí  stánice – c á st 1: Obecne  
pož ádávky. 

Záme r ení  á cí le 

Vodí k je skoro ideá lní m pálivem c i nosic em energie pro splne ní  cí lů  RED II, tj. ná hrády 
fosilní ch páliv energií  ž OZE á sní ž ení  emisí  sklení kovy ch plynů . Jedná  se vs ák o tžv. želeny  
vodí k vyrobeny  elektroly žoů vody. K jeho ve ts í mů ůž ití  chybí  potr ebná  infrástrůktůrá 
plnicí ch stánic (dnes je ů žemí  Č R jediná , plá nůjí  se tr i) á velmi mály  podí l vožidel ná vodí k 
v c eske m áůtopárků.  Rožs í r ení  podí lů vodí kovy ch áůt brá ní  jejich cená pro žá kážní ká. Pro 
bůdová ní  infrástrůktůry plátí  Č SN Sme rnice Evropske ho párlámentů á Rády 2014/94/EÚ 
že dne 22. 10. 2014 o žává de ní  infrástrůktůry pro álternátivní  pálivá. 

Strůc ny  popis te mátů 

Zdrojem vodí ků pro doprávů je chemická  á petrochemická  vy robá. Kválitá vodí ků ž te chto 
ždrojů  vs ák vyž ádůje jeho vyc is te ní . Pro másovoů ekologickoů vy robů pr ichá ží  v ů váhů 
elektroly žá vody, vysokoteplotní  elektroly žá á termochemicke  cykly s te pení  vody á 
biotechnologická  prodůkce vodí ků ž vody prostr ednictví m mikroorgánižmů  á enžymů . 
Reáližáce te chto technologií  je vs ák investic ne  ná roc ná .  

V dnes ní ch podmí nká ch je prioritoů vybůdová ní  dostátec ne  infrástrůktůry plnicí ch stánic.  
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Sežnám žkrátek  

B7 ................ motorová  náftá Č SN EN 590 s obsáhem bioslož ky do 7 % objem. 
B10  ............ motorová  náftá Č SN EN 590 s obsáhem biolož ky do 10 % objem. 
B20 ............. motorová  náftá Č SN EN 16709 (65 6510) s obsáhem bioslož ky od 20 do 25 % 

objem. 
B30 ............. motorová  náftá Č SN 65 65 08 s obsáhem bioslož ky od 25 do 30 % objem. 
bioČNG ...... stlác eny  žemní  plyn ž biomásy  
bioLPG ....... žkápálne ne  ropne  plyny ná bá ži biomásy  
BNG ............ žkápálne ny  žemní  plyn vyrobeny  ž biomásy nebo bioodpádů (biometán) 
BRO ............ biologicky rožlož itelne  odpády 
ČEN ............. Čomite  Eůrope en de Normálisátion (Evropsky  vy bor pro normáližáci)  
ČNG ............. stlác eny  žemní  plyn  
ČO ................ oxid ůhelnáty  
ČO2 ............. oxid ůhlic ity  
Č APPO…… Č eská  ásociáce petrolejá r ske ho prů myslů á obchodů 
Č OV ............. c istí rná odpádní ch komůná lní ch vod 
Č SN ............. Č eská  technická  normá 
E5 ................ áůtomobilovy  benžin Č SN EN 228 s obsáhem bioslož ky do 5 % objem. 

á obsáhem máx. 2,7 % hmot. kyslí ků 
E10 ............. áůtomobilovy  benžin Č SN EN 228 s obsáhem bioslož ky do 10 % objem. 

á obsáhem máx. 3,7 % hmot. kyslí ků 
EČR ............. Energeticke  centrům recykláce  
EK ................ Evropská  komise 
EN ............... Evropská  normá 
FAME .......... methylestery mástny ch kyselin 
FT ................ Fischer Tropschová synte žá 
HVO ............ hydrogenovány  rostlinny  olej 
ISČČ ............ Internátionál Sůstáinábility ánd Čárbon Čertificátion (Mežiná rodní  certifikáce 

ůdrž itelne ho ůhlí kove ho hospodá r ství ) 
LHSV .......... objemová  rychlost  
LPG… .......... žkápálne ne  ropne  plyny 
NAP … ........ ná rodní  ákc ní  plá n  
MER O ......... methylestery r epkove ho oleje 
MPO ............ Ministerstvo prů myslů á obchodů  
OZE ............. obnovitelne  ždroje energie 
PHM............ pohonne  hmoty 
RED............. Renewáble Energy Directive 
TPSD .......... Technologická  plátformá silnic ní  doprává 
ÚČO............. ůpotr ebene  kůchyn ske  oleje 
VáV .............. vy žkům á vy voj  
VS ČHT ....... Vysoká  s kolá chemicko-technologická     
ZPOZE ........ žá kon o podporovány ch ždrojí ch energie 

 



                                                                                      

17 
 

Sežnám poůž ite  literátůry  

1. Sme rnice Evropske ho párlámentů á Rády 2014/94/EÚ že dne 22. 10. 2014 o žává de ní  
infrástrůktůry pro álternátivní  pálivá 

2. Sme rnice Evropske ho párlámentů á Rády (EÚ)2018/2001(EÚ) že dne 11. 12. 2018 
o podpor e vyůž í vá ní  energie ž obnovitelny ch ždrojů   

3. Zá kon c . 172/2018 Sb., ktery m se me ní  žá kon c . 201/2012 Sb., o ochráne  ovždůs í , ve 
žne ní  požde js í ch pr edpisů  

4. Nár í žení  vlá dy c . 189/2018 Sb., o krite rií ch ůdrž itelnosti biopáliv á sniž ová ní  emisí  
sklení kovy ch plynů  ž pohonny ch hmot  

5. Sborní k Č APPO 25 let, 2017 
6. Státistiká trhů petrolejá r sky ch vy robků  Č APPO, 2017, 2018 á 2019 
7. Technologicke  trendy v silnic ní  dopráve , 1. etápá: Popis proble mů  soůc ásne ho stávů, 

oblást álternátivní  pohonne  hmoty, Č APPO, br ežen 2018 
8. Technologicke  trendy v silnic ní  dopráve , 2. etápá: Sme ry technologicke ho vy voje, oblást 

álternátivní  pohonne  hmoty, Č APPO, srpen 2018 
9. Technologicke  trendy v silnic ní  dopráve , 3. etápá: Sme ry technologicke ho vy voje – 

oblást álternátivní  pohonne  hmoty pro silnic ní  doprávů, r í jen 2018 
10. Technologicke  trendy v silnic ní  dopráve , 4. etápá: Aktůáližáce strátegicke  vy žkůmne  

ágendy, kve ten 2019 
11. Ják efektivne  splnit cí le RED II v dopráve  po roce 2020, Č APPO, c erven 2018 á 2019 
12. Odstrán ová ní  minoritní ch nec istot ž bioplynů, Kárel Čiáhotny , VS ČHT Práhá, 2010 
13. „Státisticál Report of the Eůropeán Biomáss Associátion 2018“, Brůssels, Belgiům, 

December 2018 
14. Ne ktere  áspekty hydrogenáce rostlinny ch olejů , Č APPO, Milán Vitvár, Jir í  Plitž áj., 

c erven 2014 
15. Bioplynová  stánice v Rápotí ne  dodá vá  jáko první  v Č R certifikovány  elektricky  proůd 

á teplo s nůlovy mi emisemi, Energy finánciál groůp, 11. 10. 2019 
16. Ná vrh novely žá koná o podporovány ch ždrojí ch energie, MPO, r í jen 2019 
17. Obnovitelne  ždroje energie v roce 2018, MPO, žá r í  2019 
18. Zprá vá o vy voji energetiky v oblásti ropy á ropny ch prodůktů  v oblásti ropy á ropny ch 

prodůktů  žá roky 2011 áž  2018, MPO, c erven 2019 

 
 
 

https://www.ef-group.cz/bioplynova-stanice-v-rapotine-dodava-jako-prvni-v-cr-certifikovany-elektricky-proud-a-teplo-s-nulovymi-emisemi/
https://www.ef-group.cz/bioplynova-stanice-v-rapotine-dodava-jako-prvni-v-cr-certifikovany-elektricky-proud-a-teplo-s-nulovymi-emisemi/

