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Asociace CZ Biom vyzývá vládu a Parlament čR k zajiště-ni spravedlivých podmínek
pro rozvoj jednot|ivých obnovite|ných zdrojů energie v Ceské repub|ice a zajištění
přiměřené ceny elektřiny pro český průmysl i domácnosti.

Dít<y enormnímu nárůstu pďtu fobvoltaických e|ektráren s nárazovou produkcí
elektrické energie a příliš vysokou výkupní cenou totiž nezůstává na trhu p]ostor pro
ostatní obnovite|né zdroje, KeÉ jsou asi o 70 o/o levnější a na rozdíl od fotovoltaiky
přispívají i k tvorbě pracovních míst (iedná se zejména o biomasu a bioplyn).

Výroba elektřiny z biomasy a biop|ynu má v ČR tradici a vedle vodních e|ektráren je jediným
zdrojem, kteý má v našich podmínkách ýrazný přirozený potenciá|. V tuto chví|i však
naráží rozvoi využití biomasy a biop|ynu na podstatný problém a tím Je kapacita
připojovací sítě. Ta je totiž blokována stovkami projektů fotovoltaických elektráren a
v podstatě tak již nezbývá pnostor pno ostatní obnoviblné zdrcje.

Využití biop|ynu a biomasy by přitom moh|o hrát dů|ežitou ro|i v zemědě|ství poýkajícím se
s ve|loými odbytovými a ekonomicými prob|émy. Dokáže pomoci stabi|izovat ekonomiku
zemědělských podniků, zajistitvyužití mnohdy odpadních produKů zemědě|ské yýroby, efeKivně
využívat travnaté p|ochy v krajině apod. Dopad zpracování biomasy a biop|ynu |ze hodnotitjako
ce|ospolečenský, na rea|izaci projeKů se z ve|ké části podílí české stavební firmy, vytváří se nová
pracovní místa. Rozvoj biop|ynu a biomasy pak VytVáří zhruba třetinové vícenák|ady oproti
e|ektřině z fotovo|taiclcých e|ektráren.
Pokud bude současná nepříznivá situace s možností připojení do e|ektrické sítě pokračovat,
zůstane biop|yn a biomasa pouze okajovou zá|ežitostl zemědě|ství nedostane pří|ežitost
k ýnamnější diveÍzifikaci uiroby a dlouhodobé stabi|izaci, nedokážeme efektivně využÍvat
wnikající odpady apod.

Evropská unie nám přitom poslqtuje v současnosti nemalé dotační prostředky na Íozvoj biop|ynu
a biomasy, které takto zůstanou nevyužity.
Pokud situaci nevyřešíme, \rzrostou pod|e informací Energetického regu|ačního úřadu díky
nekontro|ovanému rozvoji fotovoltaiky ceny elektňny všem spotřebitelům až o 0,50 Kč/kWh' což
může ýrazně ovlivnit konkurenceschopnost českého průmys|u a snížit kupní sí|u obyvate|.

Řešení tohoto problému již připravil Energetický regulační úřad ve spoluprácí
s Mlnistersh'em průmyslu a obdrodu a Ministerstl'em životního pÍostHí. Toto
řešení spočívající v novelizaci ákona č. 180/2005 iiž plošlo prvním čbním
v Parlamentu a schvá|i| jej Výbor pro živ.otní prostředí. Novela umožní snížit výkupní
cenu energie meziročně o více než 5olo. Žádáme vás přoto, abyste podpořili schválení
novely zákona č. 180/2005 (Sněmovní tisk 968) požadovali její uryďlené zařazení
do druhého čtení tento čtr'Éek 4. 2. 2010 a podpořili ji také ve třďím čtení na další
parlamentní schůzi.
Podpoříte tak nižší cenu e|ektňny pro konečné spotřebitele (vč:etně domácnoďí) a
rozvoj našeho průmyslu. V neposlední řadě tato novela pomůže rczvoj! využití
biomasy a biop|ynu, ož může být jednou z důležitých a|ternativ pro naše
zemědě|ství.

Z d|ouhodobého h|ediska je nutné hledat da|ší cesý up|atnění energetické biomasy a biop|ynu,
např' podporou čištění biop|ynu na zemní plyn, využití v dopravě apod' Jako přík|ad nám může
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CZl3Íorlt
sloužit mnoho zemí v Evropě, které futo 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.
Česká repub|ika má závazek v roce 2020 Wužíyat 13 7o energie z obnovite|n'ých zdrojů. Výroba
biop|ynu a biomasy přitom patří pod|e zkušeností z oko|ních zemí mezi jeden z nejúčinnějších
obnovite|ných zdrojů s poŽtivním spo|ečenslcým dopadem.
Věříme, že tento naléharl.ý prob|ém budete efektivně řešit'
Ce|ou situaci budeme pozorně s|edovat a pomocí médií budeme informovat vo|iče.

S pozdravem,

Ing. Jan Habart, Ph.D., predseda sdružení CZ Biom, tel: 603 273 672" habart@biom'cz
Ing' Tomáš Dvořáče( vedoucí bioplynové sekce CZ Biom, tel' 603 867 296, dvoracek@biom.cz

V Praze dne 31.1. 2010
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