
Automobilový benzín 

s etanolem podporující 

evropskou čistou mobilitu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E10 je benzínové palivo obsahující až 10% etanolu - 

obnovitelné palivo vyrobené z udržitelně pěstovaných 

plodin, odpadů a zbytků, které výrazně snižují emise 

skleníkových plynů v dopravě. Je prodáváno v mnoha 

zemích po celém světě a je kompatibilní s téměř 

všemi vozy s benzinovými motory na silnicích v 

dnešní Evropě. 

 

Kromě důležitých výhod pro klima, E10 také: 

• napomáhá členským státům EU ke splnění svých cílů v 
oblasti životního prostředí a obnovitelné energie 

• zvyšuje výkon a efektivitu optimalizovaných motorů 

• vyžaduje nepatrné nebo žádné změny dopravní 
infrastruktury 

• je vyrobena z domácích surovin v porovnání 
s dováženými fosilními palivy 

Zjistěte více o tom, jak E10 může pomoci naplnit 

ambice Evropy v oblasti čisté mobility ➔ 

 

 
 
 

                  
 

 



 

Co je E10? 
• E10 je benzínové palivo, které obsahuje až 10% objemu obnovitelného etanolu 

vyrobeného z biomasy, jako jsou zemědělské plodiny, odpady a zbytky 

• E10 je od roku 2016 plnohodnotně schválené evropské palivo s testy potvrzenými snížení 
emisí u vozidel s benzinovými motory. V současné době je široce dostupné u 
benzinových čerpadel v Belgii, Finsku, Francii (kde je nejprodávanějším benzínem) a 
Německu a sporadicky v jiných evropských zemích 

• Další státy, včetně Spojeného království, Nizozemska a Lucemburska, zvažují nebo jsou 
v procesu adaptace E10 

Proč používat E10? 
• Obnovitelný etanol snižuje emise skleníkových plynů - v průměru o více než 70% ve srovnání s 

fosilními palivy, jako je benzín. Čím více etanolu je ve směsi, tím lepších výsledků je dosaženo. 
Široké přijetí E10 v celé Evropě posílí schopnost EU dosáhnout svých cílů v oblasti 
dekarbonizace dopravy a využívání obnovitelné energie 

• E10 přináší také výhody pro výkon motoru. Zvyšuje oktanové číslo ve směsi s benzinem1, což 
umožňuje vývoj účinnějších motorů. Řidiči sice mohou zaznamenat mírný nárůst (1-2%) spotřeby 
paliva, avšak v porovnání s jinými faktory, jako např. údržba vozidla nebo styl jízdy je tento faktor 
zanedbatelný 

• Zavedení E10 přináší okamžité zmírnění změny klimatu s malou až žádnou změnou dopravní infrastruktury: lze 
jej použít v dnešních automobilech a prodávat z dnešních čerpacích stanic. Převážná většina vozů vyrobených po 
roce 2000 je plně kompatibilní s palivem E10 a není je třeba jakkoliv upravovat. Téměř veškerý benzín dostupný v 
Evropě by mohl být použit pro směs E10 - což by okamžitě přispělo k většímu snížení emisí 

• Vzhledem k tomu, že obnovitelný EU etanol je vyroben z evropských surovin, E10 nabízí domácí řešení pro 
diverzifikaci našeho energetického mixu a snížení závislosti na dovážené ropě 

• Směs benzínu s etanolem (E10 / E20 / E85) patří k nejúčinnějším nástrojům pro dekarbonizaci díky velmi nízkým 
nákladům na snižování emisí CO2, které jsou nižší než u ostatních možností řešení v dopravě, jako jsou např. 
elektrická vozidla2 

 

Jaká vozidla jsou 
kompatibilní s E10? 
• Většina vozidel s benzínovým motorem uvedených v Evropě do provozu po roce 2000 je s E10 

plně kompatibilní3. Více než 95% vozového parku vozidel je v EU kompatibilní s E104 a 
všechny moderní benzínové vozy jsou již optimalizovány pro E10 

• Většina vozidel, která nebyla prohlášena za kompatibilní s E10 v Evropě, jsou veterány nebo 
staré a vysoce znečišťující automobily. V jiných částech světa takové problémy s 
kompatibilitou neexistují. V Evropě tyto automobily představují marginální procento 
evropského vozového parku (např. studie ze Spojeného království uvádí, že většina z nich se 
používá spíše pro volnočasové nebo hobby aktivity než pro pravidelnou dopravu5). V každém 
případě mohou tato vozidla vždy používat palivo s oktanovým číslem 98 

• Na všech hlavních trzích nejsou již žádné problémy s kompatibilitou vozidel: v USA byla E10 
schválena pro použití v jakémkoliv běžném vozidle poháněném benzínem6 a dokonce byla 
schválena E15 pro modely vyrobené od roku 20017; v Brazílii zahrnuje vozový park vozidla s 
tzv. flex-fuel motory, schopné provozu i na palivo E100 a vozy s benzínovými motory, které 
používají běžně směs s minimálně 27 % etanolu8  

 

Evropa potřebuje pro dosažení svých klimatických ambicí celou řadu řešení pro 

odstranění emisí uhlíku v dopravě, avšak E10 je nákladově efektivní a snadný 

způsob, jak je okamžitě realizovat 
 

1. Meta-analysis for an E20/25 technical development study - Task 2, TU Wien and IFA (2014) 2. Integrated Fuels and Vehicles Roadmap to 2030+, Roland Berger (2016) 

3. List of ACEA member company petrol vehicles compatible with using ‘E10’ petrol, ACEA (2018), List of ACEM member company petrol vehicles compatible with E10 

petrol, ACEM 4. Bringing biofuels on the market: Options to increase EU biofuels volumes beyond the current blending limits, CE Delft and TNO (2013) 5. Successfully 

deploying E10, LowCVP (2017) 6. Alternative Fuels Data Center – Ethanol blends, U.S. Department of Energy 7. E15, RFA 8. Flex Fuel Vehicles in Brazil, ANFAVEA (2013) 



 Informujme spotřebitele. Celonárodní kampaň 

musí vysvětlovat především ekologické důvody pro 

změnu pohonných hmot a informovat motoristy o 

kompatibilitě jejich vozidel. Tuto akci by měla 

zejména podporovat vláda a všechny články 

zapojené do distribuce a dodávek benzínu E10 

 Koordinujme a podporujme závazné uvedení 

benzínu E10 na celostátní úrovni jako významné 

plnění závazku užití obnovitelných zdrojů v 

dopravě. Tím bude zajištěna rychlá změna na nový 

typ benzínu a nedojde k matení spotřebitelů 

Postupné nebo 

dobrovolné zavedení E10 nebo paralelní prodej E5 

nefunguje: narušuje důvěru spotřebitelů a ztěžuje 

úsilí členských států o splnění environmentálních cílů 

(jako se stalo v Německu) 

 

 jejich 

paralelním prodejem a nevhodnou informovaností 

spotřebitelů o kompatibilitě jejich vozů 

 

Jak úspěšně zavést benzín E10  
Pochopení logistického řetězce paliv 

• V Evropě většina členských států distribuuje dva typy benzínu, některé tři typy nebo jen 
jeden typ9 

• Obvykle nejvyšší úroveň prodeje má typ s oktanovým číslem 95 s až 5% nebo 10% příměsí 
etanolu, druhým typem je vysokooktanový benzín 98. Potenciální třetí typ má ještě nižší 
nebo vyšší oktanové číslo (například 91 nebo 100) 

• E10 byla zavedena jak ve tří-typovém prostředí (Francie a Německo), tak úspěšně i ve 
dvou-typovém prostředí (Belgie a Finsko), kde 95 E10 plně nahradila 95 E5 

• V EU včetně České republiky neexistuje žádný legislativní požadavek na zachování E5 na 
trhu. Pokud by však členský stát považoval za nezbytné pokračovat v dodávkách E5, mohlo 
by to být provedeno prostřednictvím prémiového vysoko-oktanového typu, vzhledem k 
tomu, že velká část klasických nebo výkonných automobilů jej již používá 

 

Značení paliva 

• Evropské sdružení výrobců automobilů a motocyklů 
pravidelně aktualizují své seznamy vozidel 
kompatibilních s E103 

• Od 12. října 2018 jsou v EU umístěny štítky na čerpacích stojanech, nových palubních 
uzávěrech, nových příručkách pro majitele vozidel a na prodejních místech10. Tyto štítky 
pomáhají identifikovat palivo a jeho kompatibilitu u nového vozidla. Zavedení E10 bude 
díky těmto jasným vizuálním identifikátorům jednodušší 

 
Zdanění energie 

• Daně představují více než 50% ceny pohonných hmot u čerpadla. Jedinými faktory, 
které mohou u čerpací stanice zvýšit cenu E10 ve srovnání s E5, jsou daně, které by mohly 
být přizpůsobeny tak, aby odměnily lepší environmentální vlastnosti etanolu ve srovnání 
s fosilními palivy 

• Finsko, Belgie a Francie přijaly daňový systém na podporu ekologičtější energie. Zkušenosti 
v těchto zemích ukazují, že cenový rozdíl ve výši 4 až 5 eurocentů / litr mezi E10 a E5 
může účinně stimulovat poptávku motoristů a zajistit jejich rychlou změnu 

 

 

Jak na to (a jak ne) 
 

 
 
 

 

9. Fuel Quality in the EU in 2016, EEA (2018) 10. Fuel labelling for road vehicles – Frequently asked question/information, ACEA, ACEM, EFCD, FuelsEurope and UPEI (2018) 



Toto je jen začátek. Benzíny s vyšším obsahem etanolu (E20 / 25, E85, ED95) 

mohou přispět k dalšímu snížení emisí CO2 a znečisťujících látek20,21,22
 

 

Benzín s etanolem ve světě 
 

Dnešní EU trh s benzínem: E5 / E10 

• Převážná většina (75%) trhu s benzinem v EU již obsahuje 
až 5% obj. etanolu (E5) 

• Benzín s až 10% obj. etanolu představoval v roce 20169 
9,5% trhu s benzínem a jeho podíl rychle roste 

 

Úspěšné příběhy E10 ve Francii, 
Finsku, Belgii11

 

• Ve Francii byla E10 zavedena v roce 2009 navíc k 95 E5 a 98 
E5 - je to hlavní typ benzínu prodávaný na čerpacích 
stanicích (42,7% trhu s benzínem v září 2018) 

• Ve Finsku byl benzín E10 zaveden v roce 2011, aby nahradil 
95 E5 a dosáhl v roce 2017 podíl na trhu s benzínem ve výši 
68% 

• V Belgii byl v roce 2017 zaveden E10, který nahradil 95 E5 a 
dosáhl na konci roku 2017 podílu na trhu s benzínem ve výši 
78,5%  

 

Podíl E10 na trhu s benzínem v Evropě: 

 
 

 
Belgie 

 

Etanol ve světě 

• Brazílie: Od roku 2015 je minimální obsah etanolu 
v benzínu stanoven na 27% (E27)12. Nízkoetanolové směsi 
(E0, E5, E10) v Brazílii vůbec neexistují 

• USA: V roce 2017 byl průměrný obsah etanolu v benzínu 
10,07%13. Vláda USA nyní směřuje k celoročnímu prodeji 
E15 

• Čína hodlá zavést celostátní mandát E1014 

• V roce 2017 se Indie rozhodla o realizaci mandátu nařízení 
E10 do roku 202215 

• Argentina má mandát E1216 

• Kanada má minimální federální mandát 5 % etanolu v 
benzínu, až 10 % v některých provinciích17 

• Filipíny mají v úmyslu přejít na E20 v roce 202018 

• Thajsko distribuuje E10 a E2019

 

Zatímco se zbytek světa postupně pohybuje směrem k benzínu s vyšším obsahem 

obnovitelného etanolu, Evropa má stále problém realizovat E10 v celé EU, ačkoliv 

je benzín E10 již dlouhou dobu evropským plně schváleným palivem 

 

 

11. FPB (Belgium), e10bensiini (Finland), SNPAA (France) and BDBE (Germany) data 12. Brazil Biofuels Annual, USDA (2017) 13. Ethanol strong, 2018 ethanol industry 

outlook, RFA (2018) 14. Factbox: China's proposed new ethanol plants to meet E10 push, Reuters (2018) 15. India to triple ethanol production by 2022, The Hindu (2018) 

16. Argentina Biofuels Annual, USDA (2018) 17. Carburant de remplacements, Association canadienne des carburants (2018) 18. Philippines Biofuels Annual, USDA 
(2017)19. Thailand Biofuels Annual, USDA (2017) 20. Meta-analysis for an E20/25 technical development study - Task 2, TU Wien and IFA (2014) 21. Bioethanol Blending 
Reduces Nanoparticle, PAH, and Alkyl- and Nitro-PAH Emissions and the Genotoxic Potential of Exhaust from a Gasoline Direct Injection Flex-Fuel Vehicle, Munoz et al. 
(2016)22. Mesures des émissions de polluants des autocars Euro 6 au gaz naturel, à l’éthanol et au diesel, ADEME, CRMT and Scania (2018) 
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