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VOLEBNÍ 
SPECIÁL

Valná hromada bude v roce 2017 
volit nové vedení CZ Biom. To bude 
mít řadu velkých úkolů, např. zacho-
vání práva na podporu, zlepšení pod-
mínek pro výstavbu bioplynových 
stanic nebo výtopen. Pokusí se také 
prosadit uhlíkovou daň nebo pod-
poru biometanu? V tomto volebním 
speciálu vám představujeme jednot-
livé kandidáty do předsednictva  
a revizní komise.

CZ Biom – České sdružení pro biomasu s hlavním cílem podpořit rozvoj a propagaci využívání biomasy jako moderní obnovitelné suroviny 
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Michal Koubek

V současnosti působím jako 
ekonom ve skupině firem 
TTS. Dříve jsem obdobnou 
pozici zastával v lesnickém 
a dřevařském holdingu CE 
WOOD, a.s. Orientuji se 
především v oblasti financí, 
účetnictví, ale také energet‑
iky. Podílel jsem se také na 
přípravě Ekotechnického 
centra Alternátor v Třebíči. 
Kandiduji do revizní komise.

Zdeněk Funda

specialista na střední zdroje 
využití biomasy

Byl jsem u přípravy dvou 
velkých projektů využití 
biomasy (Jindřichův Hradec, 
Kutná Hora). V současné 
době projektuji několik 
zařízení mimo EU. Působím 
jako pedagog na Fakultě stro‑
jní ČVÚT v Ústavu energet‑
iky, kde vyučuji konstrukci 
spalovacích zdrojů zejména 
na biomasu a odpady.   
V revizní komisi využiji své 
znalosti z oblasti účetnictví  
a řízení podniků.

Vojtěch Mráz

Vystudoval jsem Českou 
zemědělskou univerzitu, kde 
jsem se zabýval zejména 
využitím rostlin při remedia‑
ci. Absolvoval jsem půlroční 
stáž v Německu a USA.  
V současné době působím ve 
společnosti FCC Environment. 
Zajímám se především o zpra‑
cování odpadů. V Biomu bych 
chtěl přispět k rychlejšímu 
rozvoji recyklace bioodpadů.  

Milan Kazda

Jsem 19 let starostou 
středočeských Kněžic, unikát‑
ního příkladu soběstačnosti – 
energetické, týkající se 
výroby tepla a elektrické 
energie. V Kněžicích pro‑
vozujeme vlastní dům pro 
seniory, unikátní bioplynovou 
stanici, v níž obecní odpad 
zpracovávají na místně 
využitelnou energii, a také 
výtopnu na slámu a štěpku. 
Obec vyhrála např. soutěž Ob‑
novitelné desetiletí. Kandiduji 
do revizní komise. 

Foto na titulní straně: Eli Duke @Flickr.com

Jan Habart

předseda CZ Biom, 
vysokoškolský pedagog 

Vést sdružení CZ Biom je za‑
jímavé a mnohdy i napínavé 
poslání. Ve funkčním období, 
které právě končí, jsem se 
společně s řadou z Vás snažil 
zajistit především stabilitu 
našeho oboru a zachování 
práva na podporu. Podařilo 
se nám odvrátit několik 
návrhů, které by podnikání 
v oblasti biomasy a bioplynu 
významně komplikovaly, 
nebo měly i přímé negativní 
ekonomické důsledky. Jedná 
se např. o omezení výroby 
na zhruba 7 800 hodin ročně 
(uznatelných z hlediska pod‑
pory), povinnost archivovat 
veškeré doklady 25 let apod. 
V dalším funkčním období 
se chci více zaměřit na 
budování dobrého jména 
našeho oboru v médiích 
a přispět k rozvoji oboru 
biomasa a bioplyn, který 
bude méně závislý na 
přímé podpoře ze strany 
státu a více na narovnání 
ekonomických podmínek 
obnovitelných zdrojů a fosil‑
ních paliv (jako to například 
umožňuje tzv. uhlíková daň). 

Richard Horký

ředitel teplárenské společnosti, 
místopředseda CZ Biom

Dvacet let podnikám v oblas‑
ti výroby tepla z biomasy. 
Provozuji řadu teplárenských 
společností v Česku i na 
Slovensku. Naše skupina též 
dodává kotle na slámu  
a štěpku do celé Evropy. 
Jsem vedoucí sekce Výrobci 
tepla a elektřiny z biomasy, 
proto se dosavadní i případná 
budoucí práce v Biomu týká 
zejména provozní podpory 
tepla, zajištění její kontinu‑
ity a brzké notifikace. Stále 
budu vystupovat proti 
kondenzační výrobě elek‑
trické energie z biomasy  
a naopak podporovat využití 
biomasy s vysokou účinností 
při výrobě tepla nebo 
kombinované výroby. Jsem 
aktivním členem dalších aso‑
ciací, které zajišťují prováza‑
nost Biomu a jeho úsilí  
v oblasti obnovitelné energie. 
Jedná se např. o Hospodář‑ 
skou komoru (místopředseda 
krajské organizace) nebo 
SPVEZ (člen). 

Adam Moravec

vedoucí bioplynové sekce, 
člen revizní komise

V Biomu se zabývám zej‑
ména sektorem Bioplyn. Za 
dobu mé působnosti v CZ 
Biom se mi podařilo výrazně 
zvýšit počet jeho členů. Pro 
ně zajišťuji například kon‑
troly bioplynek nanečisto, 
dále připravuji připomínky 
k legislativě a cenovým 
rozhodnutím. Pro provozo‑
vatele poskytuji praktické 
informace a organizuji 
školení či semináře. Kan‑
diduji do předsednictva, kde 
se chci věnovat problemati‑
ce bioplynu. V následujících 
letech bych chtěl zvýšit 
využití tepla a elektřiny  
z BPS, a také oživit segment 
biometanu. 

Martin Tér

Působím ve společnosti, 
která dodává, servisuje, ale 
také provozuje bioplynové 
stanice. V Biomu se věnuji 
především nastavování 
nových podmínek podpory 
pro bioplynové stanice  
a přispěl jsem též při 
přípravě vnitřního systému 
kontrol nanečisto.  
V předsednictvu se chci 
zasadit o zvýšení podpory 
využití tepla z bioplynu.

Ladislav Seidler

Působím ve společnosti 
Amper Market, kde mám na 
starosti nákup elektřiny z ob‑
novitelných zdrojů. Zabývám 
se také přípravou nových 
projektů energie z OZE, a to 
v oblasti větrné energetiky 
a bioplynu. V Biomu jsem 
analytikem v oblasti obchodu 
s elektřinou.  

Jiří Netík

Jsem zemědělec a provozo‑
vatel kompostárny s bioply‑
novou stanicí na zpracování 
odpadů, která je součástí 
rodinné farmy, kde se nám 
tyto provozy podařilo propojit 
ve funkční celek, využívající 
řadu synergií. V Biomu se 
zabývám především tech‑
nologiemi na zpracování 
specifických bioodpadů  
a nastavením dobrých pod‑
mínek pro provoz zpracova‑
telských zařízení na odpady. 
V rámci legislativy spolu‑
pracuji s pracovní skupinou 
půdy na MZE.

Julie Jeřábková

Zabývám se kvalitou půdy 
v rámci doktorátu na ČZU. 
Externě pracuji v Biomu jako 
redaktorka časopisu Biom 
a webových stránek, kde 
propojuji znalosti z oblasti 
ochrany půdy, aplikace 
produktů energetického 
využití biomasy na půdu  
a protierozních opatření pro 
pěstování energetických 
plodin. 

Marek Řebíček

ředitel společnosti Kloboucká 
Energo s.r.o.

Zabývám se prodejem a výro‑
bou dřevních pelet a briket.  
V tomto oboru působím 
od roku 2008, kdy jsme 
začali v ČR s profi distribucí 
dřevěných paliv včetně rozvo‑
zu cisternami s pneumatickou 
dopravou pelet, a tím přispěli 
ke zvýšení komfortu vytápění 
tímto palivem.  
V současné době řídím výro‑
bu pelet v Brumově ‑ Bylnici 
na jižním Valašsku. V Biomu 
jsem se zabýval především 
segmentem využívání obno‑
vitelných zdrojů v lokálních 
topeništích. Vytvářeli jsme 
připomínky a podklady pro 
kotlíkové dotace a NZÚ.

Michal Wantulok

finanční analytik a odborník  
v oblasti mediální komunikace

Řadu let jsem se zabýval 
obchodem s dřevní štěpkou. 
Zabývám se přípravou 
projektů na pevnou biomasu, 
přičemž se specializuji na 
ekonomické plánování.  
V předsednictvu se chci zabý‑
vat vytvářením prostoru pro 
další rozvoj odvětví využití 
pevné biomasy a pracovat na 
vytváření dobrého jména obo‑
ru v médiích. Na mezinárodní 
úrovni sleduji přípravu tzv. 
kritérií udržitelnosti biomasy, 
která je chystána v rámci 
revize směrnice o OZE. 

Tomáš Hardt

investor v oblasti výroby 
elektřiny a tepla

V současnosti působím  
v investiční skupině Redwood 
Capital, která vlastní a pro‑
vozuje teplárnu na biomasu 
v Kutné Hoře. V Biomu jsem 
se dosud zabýval především 
problematikou notifikace 
obnovitelných zdrojů. Zapojil 
jsem se také do pracovní sku‑
piny, která řešila zachování 
legitimních očekávání, která 
vyplývají ze zákona o podpo‑
rovaných zdrojích energie. 
V oboru spalování biomasy 
působím již od roku 2008. 

předsednictvo revizní komise

Foto: Caroline Paulus @Flickr.com


