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Kdo je CZ Biom? 
Posláním občanského sdružení CZ Biom je především podpora a propagace efektivního 
využívání biomasy. V dlouhodobém výhledu je naším cílem, v souladu s principy 
udržitelného rozvoje, podpora a rozvoj komplexního využití biomasy, resp. fytomasy pro 
výrobu obnovitelných průmyslových a chemických surovin, stavebního materiálu a 
v neposlední řadě samozřejmě energie. Toto nové odvětví, založené např. na biorafinériích, 
v nichž bude vyráběn celý komplex produktů, vč. energie nebo energetických nosičů (např. 
bioethanolu či vodíku), je dle našeho názoru budoucností českého průmyslu. 

CZ Biom je nevládní nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky a 
kompostárenství v České republice a sdružující významnou část odborníků, podnikatelů a 
aktivistů v oblasti energetického a materiálového využívání biomasy. CZ Biom má následující 
sekce: 1) fytoenergetika – podsekce: a) pěstování, b) technologie, c) kapalná biopaliva,        
d) výrobci biomasy;  2) bioplyn,  3) kompostování, 4) středisko mezinárodní spolupráce,      
5) středisko informatiky a poradenství.  

CZ BIOM svou činností navazuje na evropskou organici AEBIOM. 

CZ BIOM vydává pro své členy časopis, pořádá semináře a osvětové akce, snaží se prosazovat 
ideje udržitelného rozvoje do běžného života i do české legislativy a vytváří zázemí pro 
zavádění nových i zapomenutých fytoenergetických technologií. 

Členství v CZ Biomu 
Členství v CZ Biomu vzniká na základě vyplnění přihlášky a zaplacení členských příspěvků. 
Členské příspěvky jsou pro rok 2006 a 2007 stanoveny následovně: 

� Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající: od 5 000,- do 20 000,- Kč/rok (v 
závislosti na výši obratu firmy) 

� Pro fyzické osoby nepodnikající: 400,- Kč/rok pro běžné členy.  (platí od 1.1.2007) 

� Pro studenty a důchodce: 200,- Kč/rok.  (platí od 1.1.2007) 

Členové CZ Biomu dostávají zdarma zpravodaj BIOM, mají zlevněné vložné na akcích CZ 
Biomu a mohou se aktivně zapojovat do dění v CZ Biomu. 

Příspěvky je možné platit buď složenkou či převodem na účet číslo 165328389, kód banky 
0800, variabilní symbol IČO nebo RČ, nebo v hotovosti v sídle či na akcích CZ Biomu. 

Co členství p řináší 
� Zvyšování schopnosti CZ Biom prosazovat a propagovat využívání biomasy 

� Možnost bezplatné reklamy na www.biom.cz  
� Odborné kontakty a poradenství 

� Slevy na akcích CZ Biom 

� Zpravodaj BIOM 

� Možnost aktivního zapojení se do činnosti sdružení 
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Vyplňujte pouze silně ohraničenou část 

Př i h l á š k a  a  e v i d e nč n í  l i s t  č l e n a  ( f y z i c k é  o s o b y ) 
Datum přijetí:        Č. č.: 
Jméno, příjmení, tituly: 

Adresa bydliště (PSČ): 

Tel.: Mobil: Fax: 

E-mail: Web: Rodné číslo: 

Název a adresa pracoviště (PSČ), u studentů škola: 

Tel.: Mobil: Fax: 

E-mail: Web: IČ: 

Oblasti zájmu člena Svazu a jeho aktivity (náplň činnosti): 

Zájem o práci v sekci / podsekci: 

Zaškrtněte: 

o Mám zájem dostávat zpravodaj BIOM e-mailem (označte e-mailovou adresu, na kterou se má zasílat) 
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                  podpis 


