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vážený pane pňedsedo v|ády'
Asociace oz Biom vyzývá vládu a Par|ament CR k zajištělí spraved|ivých podmínek
pro rozvoj jednot|ivých obnovite|ných zdrojů energie v Ceské republice a zajištění
pňměřené ceny e|elrtÉny pro český průmysl i domácnosti.

Díky enormnímu nárůstu počtu fobvoltaických e|ektráren s nárazovou produkcí
elektrické eneÍg.e a příIiš rrysokou výkupní cenou totiž nezůstává na trhu prcŠtor pÍo
ostatní obnovitelné zdroje, kteÉ jsou asi o 70 9t/o levnější a na roadíl od fotovoItaiky
přispívají i k tvorbě pracovních míst $edná se zejména o biomasu a biop|yn).

Výroba e|ektřiny z biomasy a bioplynu má v ČR tradici a vedle vodních eleKráren je jediným
zdrojem, kteý má v našich podmínkách ýrazný přirozený potenciá|. V tub chvíli však
naráží rozvoJ využití biomasry a biopIynu na podstatný prob|ém a tím je kapacita
připojovací síbě. Ta je totiž blokována stovkam. projektů fotovoltaických elektrárcn a
v podstatě tak již nezbývá prostor pÍo ogtatní obnovitelné zdroje.

Využití biop|ynu a biomasy by přitom moh|o hrát důležitou roli v zemědě|ství poýkajícím se
s ve|lcými odbytornými a ekonomic|cými prob|émy' Dokáže pomoci stabi|izovat ekonomiku
zemědě|s|cých podniků, zajistit Využití mnohdy odpadních produKů zem&ě|ské rnýroby, efeKivně
využÍvat travnaté p|ochy v kajině apod. Dopad zpracování biomasy a biopýnu |ze hodnotit jako
ce|ospo|ečens|cý, na rea|izaci projektů se z velké části podí|í české stavební firmy, vytváří se nová
pracovní místa. Rozvoj biop|ynu a biomasy pak VytVáří zhruba ďetinové vícenák|ady oproti
e|ektřině z fotovo|taických e|eKráren.
Pokud bude současná nepř2nivá situace s možností připojení do e|ektrické sítě pokračovat,
zůstane biop|yn a biomasa pouze okajovou záležitostí, zemědělství nedostane pří|ežitost
k významnější divezifikaci ýroby a d|ouhodobe stabi|izaci, nedokážeme ďektívně vyuŽívat
vznikající odpady apod.

Evropská unie nám přitom pos$1tuje v současnosti nema|é dotační prostředky na rozvoj biop|ynu
a biomasy, Keré takto zůstanou nevyužity.
Pokud situaci nevyřešíme, \rzrostou pod|e informací Energetického regu|ačního úřadu díky
nekontro|ovanému roa/oji fotovoltaiky ceny elektňny všem spotřebitelům až o 0,50 Kč/kWh' což
může ýrazně ov|ivnit konkurenceschopnost českého průmys|u a snižit kupní sílu obwate'.

Řešení tohoto problému již připravil Energetický rqulační úřad ve spolupnácí
s Ministersh'em průmyslu a obdrodu a l{inistersh,em životního proďředí. Toto
řešení spočívaJící v noveIizaci ákona č. 18o/2o05 iiž prošo prmím čtením
v Par|amentu a schvá|iljej t/ýbor pro živ-otní prostředí. Nole|a umožní snížit výkupní
cenu en€Ígie meziročně o více než 5olo. Žádáme vás plobt abyste podpoři|i sclrvá|ení
noveIy ákona č. 180/2005 (Sněmovní tisk 968)' požadovali její urych|ené zařazení
do druhého čtení tento čtvrek 4. 2. 2o1o a podpořili ji také ve třetím čitení na další
par|amentní sc|růzi.
Podpoříte tak nižší cenu elektřiny pro konďné spotřebite|e (včetně domácností) a
rozvoj našeho průmyslu. V nepos|ední řadě tato nole|a pomůže rozvoji využití
biomasv a biop|ynu, což může být jednou z důležitých alErnativ pto naše
zemědělswí.
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Z d|ouhodobého h|ediska je nutné h|edat da|ší cesý up|atnění energetické biomasy a biop|ynu,
např. podporou čištění bioplynu na zemní p|yn, využití v dopravě apod. Jako příklad nám může
s|oužit mnoho zemí v Evropě, které tuto možnost pochopi|y, a nyní se jim to vrací v podobě
stovek pracovních míst na venkově a posí|ení tamního strojírenského a stavebního průmys|u'
Ceska repub|ika má závazek v roce 2020 využÍvat 13 o/o energie z obnovite|ných zdrojů. Výroba
biop|ynu a biomasy přitom patří pod|e zkušeností z oko|ních zemí mezi jeden z nejúčinnějších
obnovitelných zdrojů s pozitivním spo|ďenským dopadem'
Věříme, že tento naléhavý problém budete efektivně řešit'
Celou situaci budeme pozorně s|edovat a pomocí médií budeme informovat vo|iče.

S pozdravem,

Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda sdružení CZ Biom, te|: 603 273 672, habart@biom'cz
Ing. Tomáš Dvořáče( vedoucí biop|ynové sekce CZ Biom, tel. 603 867 296, dvoracek@biom.cz

V Praze dne 31.1. 2010
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