Brikety a pelety
z biomasy, rašeliny a papíru v roce 2011
Vyplnil (jméno a příjmení):

Název a adresa firmy:

Telefon:
IČO:

E-mail:

Výroba, dovoz, vývoz a prodej briket a pelet z biomasy a ostatních materiálů (tuny)
Dřevěné
brikety (tuny)

Rostlinné
brikety (tuny)

Dřevěné
pelety (tuny)

Rostlinné
pelety (tuny)

Roční výrobní kapacita
Vlastní výroba
Nákup v tuzemsku
Dovoz ze zahraničí
Změna stavu zásob a ztráty
Vlastní spotřeba
Vývoz do zahraničí
Dodávka na tuzemský trh
… z toho velkoodběr pro
energetiku
… z toho maloodběr pro
domácnosti

Metodické pokyny pro vyplnění:
Šetření je zaměřeno na brikety a pelety z dřevní či rostlinné hmoty, z rašeliny, papíru apod. jakožto i na brikety a pelety směsné či s příměsí
jiných materiálů. Do prázdných sloupců vypište typ jiného paliva a uvádějte zde :
Rašelinové brikety, rašelinové pelety, brikety z papíru, pelety z papíru, brikety směsné z biomasy a papíru, pelety směsné z biomasy
a uhlí apod.
Roční výrobní kapacita Vlastní výroba Nákup v tuzemsku Dovoz ze zahraničí Změna stavu zásob a ztráty -

maximální reálná výrobní kapacita všech linek ve Vašich závodech
veškerá výroba realizovaná v daném roce
veškerý nákup na domácím trhu
veškerý přímý dovoz ze zahraničí uskutečněný Vaší firmou
změna stavu zásob během roku; ztráty vzniklé např. povětrnostními vlivy při skladování; (+ zás. na
počátku roku – zás. na konci roku – ztráty)
Vlastní spotřeba brikety a pelety spotřebované ve Vašich provozech
Vývoz do zahraničí veškerý přímý vývoz do zahraničí uskutečněný Vaší firmou
Dodávka na tuzemský trh veškeré prodeje konečným spotřebitelům, distribučním a obchodním firmám v České republice apod.
… z toho velkoodběr pro energetiku dodávka do velkých elektráren, tepláren a výtopen (ČEZ, Dalkia, Plzeňská tepl., Ško-Energo,
Teplárna Otrokovice, městské teplárny…)
… z toho maloodběr pro domácnosti dodávka k maloprodeji (např. domácnosti)
Výroba + Nákup + Dovoz + Změna st. zásob a ztráty – Vlastní spotřeba – Vývoz – Dodávka na tuz. trh = 0

Vaše poznámky – specifikace paliva, vývoj trhu apod.:

Vaše dotazy, připomínky
a vyplněné dotazníky
uvítáme na adrese:

Ing. Aleš Bufka
tel.: 22485 2389; fax: 22485 2201; e-mail: bufka@mpo.cz
odd. surovinové a energetické statistiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

