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TWO-YEAR ACTIVITY OF THE UNION OF DISTILLERIES OF THE CZECH REPUBLIC

Svaz lihovarù Èeské republiky byl zaloen 6. èervna 2007 jako reakce na absenci jednotné profesní organizace, která by sdruovala a hájila zájmy vech èeských výrobcù lihu. V souèasnosti jsou jeho èleny vichni významní výrobci lihu (surový, jemný,
technický, bezvodý) v ÈR, konkrétnì jde o spoleènosti Agroetanol TTD (lihovar Dobrovice), AKSIL, Asociace lihovarù ÈR, Bioferm
Kolín, Cukrovary a lihovary TTD (lihovar Chrudim), Ethanol Energy (lihovar Vrdy), Hanácká potravináøská spoleènost, Korfil
(lihovar Hustopeèe), Moravský lihovar Kojetín a PLP (lihovar Trmice).
Posláním svazu je zajiovat, zastupovat a prosazovat zájmy
èeského lihovarnického prùmyslu, spolupracovat se zástupci
zemìdìlského sektoru, petrolejáøského prùmyslu a státních orgánù a prezentovat stanoviska zástupcù lihovarnického prùmyslu nejenom na domácí úrovni, ale i na mezinárodních konferencích a zasedáních evropských lihovarnických svazù.
Bìhem dvou let své existence si svaz vybudoval pozici
stabilní profesní organizace, která je èlenem nìkolika dùleitých institucí a organizací. Z tìch nejdùleitìjích lze jmenovat
Potravináøskou komoru ÈR, Agrární komoru ÈR, Pracovní skupinu Biopaliva, kde je øeena pøedevím otázka zavádìní a rozvoje bioetanolu v podmínkách Èeské republiky, Pracovní podskupiny pro koordinaci vzniku rezortních programù pro podporu
výzkumu a vývoje technologií výroby biopaliv II. generace
a Pracovní podskupinu pro oblast kontroly biopaliv, která øeí
pøedevím otázku denaturace lihu. Zkuenosti jednotlivých èlenù svazu jsou rovnì zúroèeny pøi tvorbì legislativy týkající se
problematiky lihu, nebo svaz je rovnì oficiálním pøipomínkovým místem k pøipravovaným zákonùm. Z pohledu mezinárodní spolupráce je svaz èlenem Unie evropských producentù lihu
(U.E.P.A). Zástupci svazu se také pravidelnì úèastní jednání
Evropského svazu producentù bioetanolu (eBIO).
Pøedstavenstvo je statutárním orgánem svazu a je v souèasnosti tøíèlenné. V èervnu 2009 byli èleny svazu na øádné valné
hromadì potvrzeni ve svých funkcích ing. Oldøich Reinbergr
na pozici pøedsedy, ing. Jan Stiebitz na pozici místopøedsedy
a Mgr. Pavel Nohava byl novì zvolen èlenem pøedstavenstva.
Výkonným øeditelem svazu je ing. Lubomír Konel.
Svaz lihovarù ÈR rovnì úzce spolupracuje s Generálním
øeditelstvím cel, a to pøedevím pøi øeení problému dovozù
lihu do Èeské republiky a jejich následné kontrole. Zástupci
svazu se zúèastòují pracovních jednání Celní správy a GØ cel,
týkajících se napøíklad jitìní a dopravy lihu, mnoství a zpùsobù denaturace  E85, E95 a podobnì. Výsledkem této spolupráce je spoleèné memorandum o vzájemné spolupráci.
Svaz na svých pravidelných zasedáních øeí aktuální problémy, nejenom rozvoje bioetanolu v podmínkách ÈR, ale také
i neustále se zvyující dovozy ethanolu (bioetanol a pitný líh) do
ÈR. V nadcházejícím období je naprosto klíèové pro dalí rozvoj
tohoto sektoru harmonizace èeské legislativy s evropskou. ÈR je
na rozdíl od ostatních èlenských zemí EU velmi liberální v ochranì
svých domácích producentù. V ÈR neexistuje zatím ádná pøímá
podpora rozvoje výroby ethanolu a vlivem nadmìrných dovozù
lihu do ÈR není naplòována základní mylenka rozvoje biopaliv,
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co je synergický efekt plynoucí z pozitivních benefitù biopaliv
na ivotní prostøedí, rozvoj zemìdìlství a sníení energetické závislosti na neobnovitelných zdrojích.
Zástupci svazu jsou pøesvìdèeni o tom, e tradice výroby
jemného lihu, která je novì doplnìna o výrobu obnovitelného
zdroje energie  bioetanolu, pøedstavuje smysluplné øeení nejenom pro zvýení zamìstnanosti pøedevím na venkovských
oblastech, ale rovnì i øeení pro zpracování zemìdìlské nadprodukce. Pro udritelnost, dalí rozvoj a zvýení konkurenceschopnosti èeského lihovarnického prùmyslu èlenové svazu
ádají pouze stejné podmínky, které jsou bìné v okolních zemích EU.
Je potìitelné, e ve Svazu bìhem dvouleté existence nalezli zázemí vichni významní producenti lihu v Èeské republice.
Svaz lihovarù ÈR tak získal dùleitý mandát jednat jejich jménem jak na úrovni ÈR, tak na úrovni evropské. Hlavními prioritami Svazu zùstává harmonizace podmínek výroby lihu v Èeské
republice s ostatními èlenskými státy EU (otázka denaturací lihu,
daòové povinnosti, finanèní jitìní skladù a pøepravy lihu atd.)
a sjednocení podmínek pro výrobu a prodej obnovitelných zdrojù energie.
Svaz lihovarù ÈR
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