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Název společnosti:      

IČO:     Web:   e-mail:                                                                                                                                                                       

Adresa:      Tel:     

Mobil:       

 PSČ:    Fax:     

Jméno, příjmení, tituly, funkce kontaktní právnické osoby (možno i více osob):    Tel:     

Mobil:     

e-mail:     

Oblasti zájmu vaší společnosti a vaše aktivity - náplň činnosti 

(zaškrtněte, je možné působit ve více než v jedné oblasti): 

☐Bioodpady a kompostárenství 

☐Bioplyn 

☐Výroba tepla a elektřiny z biomasy 

☐Kapalná biopaliva 

☐Pelety a kotle 

☐Cíleně pěstovaná biomasa 

Číslo účtu, ze kterého budu platit příspěvky: 

   

Výše členského příspěvku: 
               Výše členských příspěvků je Valnou hromadou určena v rozmezí 5.000 - 30.000 Kč a je čistě lineární dle výše 

obratu 5 – 30 mil.Kč, kde každý milion obratu představuje 1000 Kč členského příspěvku. Při vyšším obratu je členský 
příspěvek stále 30.000 Kč. Výši členského příspěvku lze v ojedinělých případech domluvit individuálně. 

                          Členství v bioplynové sekci je na základě vlastního rozhodnutí sekce zpoplatněno těmito částkami: BPS s 

instalovaným výkonem do 300kW včetně 10.000,-Kč; BPS s instalovaným výkonem do 550kW včetně 15.000,-Kč;  BPS s 

instalovaným výkonem nad 550kW 20.000,-Kč;  Dodavatelé technologií a firmy neprovozující BPS 30.000,-Kč;  Firmy, 

Skupiny, holding provozující dvě a více BPS a jsou-li registrování v členství pouze jednou 30.000,-Kč. 

 

   

Služby poskytované CZ Biom (zaškrtněte): 

☐Máme zájem dostávat časopis BIOM e-

mailem (označte e- mailovou adresu či adresy, 

na které se má zasílat) 

☐Máme předběžný zájem o nadstandardní služby 

v rámci propagace skrze CZ Biom. 

☐Souhlasím s vložením údajů o naší 

spolčenosti v databázi bioenergetiky (v 

případě souhlasu prosím pošlete jako 

přílohu logo Vaší společnosti) 

Obrat (zaškrtněte):   

☐A (do 10 milionů korun)  

☐B (od 10 do 100 milionů korun) 

☐C (od 100 do 500 milionů korun) 

☐D (nad 500 milionů korun) 

Počet zaměstnanců:     

Text o vaší společnosti (maximálně jedna normo strana – 1800 znaků):     

Datum přijetí: 

(Nevyplňovat) 

 

Č. č.: 

(Nevyplňovat) 

České sdružení pro biomasu 

Přihláška 

(právnické osoby) 

Drnovská 507, 161 06 Praha 6 
tel.: +420 604 856 036, fax: +420 241 734 997  
e-mail: sekretariat@biom.cz 

www.czbiom.cz; www.biom.cz 
Bankovní spojení: ČS Praha 6 
Č. účtu: 165328389/0800 
IČO: 61383929 
Kontaktní adresa: 
CZ Biom - České sdružení pro biomasu 
Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1 

mailto:sekretariat@biom.cz
http://www.czbiom.cz/

