
Příloha č. 1 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 351/2012 Sb. – Způsob stanovení úspor emisí skleníkových 

plynů během celého životního cyklu biopaliv 

• Standardní hodnoty 

 
Způsob výroby biopaliva 

Standardní hodnoty úspor 

emisí skleníkových plynů 

Standardní emise 

skleníkových plynů 

[gCO2ekv/MJ] 

1. Ethanol z řepy cukrové 52% 40 

2. 
Ethanol z pšenice (procesní palivo 
nespecifikováno) 

16% 70 

3. 
Ethanol z pšenice (lignit jako procesní palivo v 
kogenerační jednotce) 

16% 70 

4. 
Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní 
palivo v konvenčním kotli) 

34% 55 

5. 
Ethanol z pšenice (zemní plyn jako procesní 
palivo v kogenerační jednotce) 

47% 44 

6. 
Ethanol z pšenice (sláma jako procesní palivo 
v kogenerační jednotce) 

69% 26 

7. 
Ethanol z kukuřice vyrobený v Evropské unii 
(zemní plyn jako procesní palivo v kogenerační 
jednotce) 

49% 43 

8. Ethanol z cukrové třtiny 71% 24 

9. 
Podíl z obnovitelných zdrojů ethyl-terc. 
butyletheru (ETBE) 

Stejné jako u výrobního 
postupu použitého pro 

ethanol 

Stejné jako u výrobního 
postupu použitého pro 

ethanol 

10. 
Podíl z obnovitelných zdrojů terč. 
amylethyletheru (TAEE) 

Stejné jako u výrobního 
postupu použitého pro 

ethanol 

Stejné jako u výrobního 
postupu použitého pro 

ethanol 

11. Bionafta z řepkového semene 38% 52 

12. Bionafta ze slunečnice 51% 41 

13. Bionafta ze sojových bobů 31% 58 

14. 
Bionafta z palmového oleje (proces 
nespecifikován) 

19% 68 

15. 
Bionafta z palmového oleje (proces se 
zachycováním methanu ve výrobně) 

56% 37 

16. 
Bionafta z odpadního rostlinného nebo 
živočišného oleje

*
) 

83% 14 

17. 
Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 
řepkového semene 

47% 44 

18. 
Hydrogenačně upravený rostlinný olej ze 
slunečnice 

62% 32 

19. 
Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 
palmového oleje (proces nespecifikován) 

26% 62 

20. 
Hydrogenačně upravený rostlinný olej z 
palmového oleje (proces se zachycováním 

65% 29 



methanu ve výrobně) 

21. Čistý rostlinný olei z řepkového semene 57% 36 

22. 
Bioplyn z organického komunálního odpadu 
jako stlačený zemní plyn 

73% 23 

23. Bioplyn z vlhké mrvy jako stlačený zemní plyn 81% 16 

24. 
Bioplyn ze suché mrvy jako stlačený zemní 
plyn 

82% 15 

2b. Ethanol z pšeničné slámy 85% 13 

26. Ethanol z odpadního dřeva 74% 22 

27. Ethanol z pěstovaných dřevin 70% 25 

28. 
Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z odpadního dřeva 

95% 4 

29. 
Motorová nafta vyrobená Fischer-
Tropschovou syntézou z pěstovaných dřevin 

93% 6 

30. Dimethylether (DME) z odpadního dřeva 95% 5 

31. 
DME z cíleně pěstovaných energetických 
dřevin 

92% 7 

32. Methanol z odpadního dřeva 94% 5 

33. 
Methanol z cíleně pěstovaných energetických 
dřevin 

91% 7 

34. 
Podíl z obnovitelných zdrojů methyl-terc. 
butyletheru (MTBE) 

Stejné jakou použitého 
výrobního postupu pro 

methanol 

Stejné jakou použitého 
výrobního postupu pro 

methanol 

Příloha č. 2 

Vstupní data plodin v programu CROPWAT 8.0 

• Cukrová řepa 

 

 

 

 

 

 



• Kukuřice setá 

 

• Pšenice ozimá 

 

• Řepka olejka 

 

Příloha č. 3 

Hodnoty výhřevnosti plodin (LHV d. m.) v MJ/kg. 

• pšenice, kukuřice a řepka 

 
(Fehrenbach, 2007) 



• cukrová řepa 

Crop Lower heating vlaue (LHV) 

Sugar beet 16,3 MJ/kg (0 % water) 

(BioGrace, 2010) 

Příloha č. 4 

Výstupy programu CROPWAT 8.0 v modulu "zavlažovací plán"pro výpočet vodní stopy dané 

plodiny. 

• Řepka olejka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pšenice ozimá 

 

• Kukuřice setá 

 

 

 

 

 



• Cukrová řepa 

 

 


