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11 ÚÚvodnvodníí slovo pslovo přředsedy pedsedy přředstavenstvaedstavenstva

Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři,

dovolím si konstatovat, že rok 2004 byl pro společnost TERMIZO a.s. hned z několika pohledů
úspěšným obdobím. 

Zejména byla vyjednána a uzavřena dohoda o narovnání vztahů mezi konsorciem –
dodavatelem stavby a technologie závodu, a provozovatelem spalovny TERMIZO a.s. 
Výsledkem této dohody je mimo jiné úspěšné a nekonfliktní vypořádání smluvního vztahu s  
pozitivním dopadem do  hospodářského výsledku společnosti TERMIZO a.s.

Z provozního pohledu pracovala spalovna ve vyváženém a plynulém režimu, plnila velmi dobře 
výkonové a environmentální parametry. Jednoznačně se prokázaly vysoké kvality a 
technologická vyspělost instalovaného dioxinového filtru, kdy toto zařízení umožňuje 
dosahovat řádově lepších výsledků, než předepisuje velmi přísná evropská norma. S cílem 
optimalizace chodu tohoto zařízení a prodloužení životnosti filtrační katalytické náplně jsme se 
zapojili do evropského výzkumného programu EUREKA, který již v prvním roce řešení přinesl 
velmi zajímavé a v praxi aplikovatelné výsledky.
V roce 2004 společnost zavedla systém environmentálního managementu dle mezinárodní
normy ISO 14001, a v prosinci byla úspěšně certifikována. Zavedením těchto mezinárodně
uznávaných systémů řízení aspektů a dopadů činností do všech složek životního prostředí
získává TERMIZO a.s. zcela jasný mandát profilovat se jako zařízení, které s využitím nejlepší
dostupné technologie environmentálně a energeticky smysluplně řeší nakládání s odpady 
v libereckém kraji.
V roce 2005 hodláme dále zvyšovat efektivitu procesů a optimalizovat chod zařízení. Z těchto 
cílů zmiňujeme zejména doinvestování separační linky o dodatečné klasifikační zařízení. Toto 
umožní v široké míře aplikovat produkovaný výrobek SPRUK zejména v silničním stavitelství. 
Další oblastí, na kterou se vedení společnosti v roce 2005 zaměří, je zejména optimalizace 
odstávkových prací s ohledem  na vyšší komfort  zákazníků.
Vzhledem k zajištěným množstvím odpadů, která mají být v zařízení TERMIZO a.s. v roce 
2005 energeticky využita, je však zcela stěžejní bezporuchový a plynulý provoz celého závodu, 
a stabilní výstupy do životního prostředí v rámci platných zákonných limitů. A toto je a zůstává
hlavním a dlouhodobým úkolem managementu společnosti.

V Liberci, dne 31. března 2005

Ing. Libor Táborský
předseda představenstva
TERMIZO a.s.



3

22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

22.1.1 ÚÚvodvod

Rok 2004 lze pro společnost po více stránkách kvalifikovat jako úspěšný rok. Provoz zařízení
byl plynulý a vyrovnaný, téměř bez neplánovaných přerušení provozu. K delšímu odstavení
provozu došlo pouze na přelomu dubna a května 2004, kdy došlo k požáru v bunkru odpadů.  
Provoz spalovny byl provizorně obnoven po čtyřech dnech, další opravy probíhaly již za 
provozu.  Kapacita spalovny byla v roce 2004 naplněna na cca 96,6% (96 000 tun za rok = 
100% naplnění kapacity).

Již zmíněný velmi plynulý provoz zařízení vyústil v doposud rekordní výrobu tepla v historii 
závodu (607 569 GJ), což se velmi příznivě projevilo v tržbách společnosti. 

Jako příspěvek zlepšení ochrany životního prostředí a  jako nutná podmínka reálného využití
produkovaného stavebního materiálu z popelovin (tzv. SPRUK) bylo v průběhu roku 2004 
hledáno technické řešení intenzifikace stávající separační linky. Zvolené řešení, obsahující tzv. 
hvězdicové síto a další elektromagnet zachytávající i drobnější železné předměty ve strusce, 
bylo instalováno v samotném závěru roku 2004. Provozní výsledky instalovaného zařízení jsou 
velmi slibné, a již nyní po několika měsících provozu lze konstatovat, že investice bude 
návratná ve velmi krátké době.

Společnost TERMIZO a.s. byla již v roce 2003 po instalaci dioxinového filtru REMEDIA 
připravena po všech stránkách na tvrdé emisní limity Evropské unie, proto vlastní vstup České
republiky do EU v této oblasti provozovatele nezaskočil. Zařízení celý rok 2004 plnilo všechny 
ekologické limity s velikou rezervou.

Dalším, v roce 2004 pro společnost důležitým krokem, bylo uzavření dohody  s dodavatelem 
stavby a technologie závodu (Konsorcium Škoda TS – Von Roll – Von Roll INOVA). Tato 
dohoda vyústila v podpis protokolu o definitivní přejímce závodu a měla také zásadní dopad do 
dosaženého hospodářského výsledku společnosti.

Vedení společnosti si dále pro rok 2004 stanovilo cíl implementovat do systému řízení
požadavky mezinárodní normy ISO EMS 14001. Tento se podařilo splnit v prosinci roku 2004, 
kdy při závěrečném auditu byla prokázána shoda s touto normou, a nadnárodní organizace 
BVQI konstatovala, že společnosti TERMIZO a.s. bude udělen certifikát EMS ISO 14001.
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

22..22 EkonomickEkonomickýý vvýývojvoj

Předvídatelný a zdravý ekonomický vývoj společnosti je závislý zejména na bezporuchovém 
provozu zařízení, od kterého se odvíjí realizace tržeb společnosti za přijatý odpad, prodané
teplo, elektrickou energii a vyseparovaný železný šrot. Neméně důležité je též důsledné řízení
nákladových potřeb společnosti.

22..22.1.1 VVýýnosynosy

22..22.1.1.1.1 MnoMnožžstvstvíí ppřřijatijatéého odpaduho odpadu

V České republice i v roce 2004 trval legislativní stav, který umožňuje přímý konkurenční boj 
mezi tak rozdílnými způsoby naložení s odpadem, jako je skládkování versus energetické
využití ve spalovnách. 

Dalším faktorem, který dílčím způsobem ovlivňoval tržby za odpad, byly plánované odstávky 
zařízení. Vzhledem k zásobní kapacitě bunkru odpadů bylo nutné v rámci delších prací na 
zařízení (zejména při opravě vyzdívek kotle) ke konci odstávek smluvně zajištěný odpad 
přesměrovat do jiných, konkurenčních zařízení. Přesto byl celoroční návoz odpadů do zařízení
o cca 2% vyšší, než bylo plánováno. Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 
1999 – 2004 a plán roku 2005 je zachycen v následujícím grafu:
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

22.2.1.2.2.1.2 Objem vyrobenObjem vyrobenéého teplaho tepla

Za doposud rekordní výrobou tepla za celou historii závodu stojí zejména vysoce spolehlivý
provoz s minimem neplánovaných odstávek a výpadků.  Vývoj množství dodaného tepla 1999 
– 2004 a plán roku 2005 je zachycen v následujícím grafu:

22..22.1..1.33 TrTržžby za pby za přřijatijatýý odpad a vyrobenodpad a vyrobenéé teploteplo

O vývoji tržeb v těchto dvou stěžejních komoditách ( za vyrobené teplo a za dodaný odpad) 
v letech 1999 až 2004 a plánu na rok 2005 vypovídá následující graf:
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

22.2..2.2. 2. NNááklady klady 

22.2..2.22..11 Odpisy Odpisy 

Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových nákladech 26 
procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003, společnost pokračuje již druhým rokem v 
uplatňování lineárních  odpisů dlouhodobého majetku (odpisy roku 2003 byly ovlivněny 
změnou této metody).

22.2..2.2.22.2 ÚrokyÚroky

Původně se jednalo se o úroky z úvěru, který společnost čerpala při výstavbě spalovny. Úvěr 
byl přefinancován a nyní se jedná o úroky ze závazků k nebankovnímu subjektu. Část úroků
byla zahrnuta do ceny spalovny, po provizorní přejímce zařízení v prosinci 1999 začaly 
v souladu s postupy účtování veškeré úroky vstupovat do finančních nákladů.

22.2..2.2.32.3 NNááklady na opravy a udrklady na opravy a udržžovováánníí, spot, spotřřeba eba nnááhrhr. d. dííllůů

Náklady na opravu a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází především z plánu oprav 
a dále jsou tyto náklady čerpány v souvislosti s provozními potřebami. Skutečnost čerpání
těchto nákladů vykazuje velmi dobrou korelaci s plánem. Zcela mimořádné náklady byly 
čerpány z důvodu odstraňování následků již zmíněného požáru.  Tyto náklady jsou kromě
spoluúčasti hrazeny pojišťovnou. 

22.2..2.2.42.4 Odvoz a uloOdvoz a uložženeníí odpadodpadůů

V letech 1999 – 2002 byla směs strusky a vypraného popílku, vznikající ze spalování odpadů
a čištění spalin, ukládána jako odpad na skládku. Díky řízeným zásahům v procesu vypírání
strusky a zavedení separace magnetických kovů bylo složení této směsi zásadně vylepšeno. 
Příznivé chemické vlastnosti (třída vyluhovatelnosti I, nulová ekotoxicita) umožnily tuto 
směs strusky a vypraného popílku certifikovat jako výrobek – směs pro rekultivaci a úpravu 
krajiny (SPRUK). Tento materiál je velmi vhodný například pro  rekultivace skládek, 
násypy, zásypy a silniční stavitelství. Pravdou však je, že tento materiál obsahuje určité
minimální procento nespáleného podílu, a občas lávovinové speky o poměrně velké
granulometrii. 
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

Tyto „estetické“ vady doposud bránily využití dle původních předpokladů, a materiál 
SPRUK byl tedy v roce 2004 používán jako konstrukční pro stavební účely v areálu 
skládek, a to za negativní cenu. Již zmíněná intenzifikace separační linky by měla tyto 
problémy vyřešit, když nově vřazené hvězdicové síto odstraní větší frakci nad 40 mm a 
nespálené zbytky. K instalaci  tohoto dodatečného zařízení došlo v prosinci 2004 až lednu 
2005.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 1999 – 2004, 
včetně plánu 2005:

2.2.2.3. 2.3. Cash flowCash flow
Společnost měla v roce 2004 vyrovnané cash flow a své závazky hradila v termínech 
splatnosti.

22.2..2.4. 4. Hospodářský výsledekHospodářský výsledek
Za rok 2004 bylo dosaženo hospodářského výsledku +29 048 tis. Kč. Tento  hospodářský
výsledek byl ovlivněn mimořádnými výnosy, které byly realizovány na základě dohody 
s Konsorciem Škoda TS – Von Roll – Von Roll INOVA.

Vybrané  náklady 1999 - 2004
Plán 2005 (v tis. Kč)
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

Další vliv na hospodářský výsledek mělo:

snížení odpisů – promítnutí slevy z ceny díla do hodnoty technologie

vyšší tržby za přijatý odpad

větší výroba tepla a tím i vyšší tržby za teplo

vyššími tržby za šrot z důvodu růstu ceny této suroviny na světových trzích

vyšší tržby za elektrickou energii z důvodu vyšší výroby a vyšší cenou, stanovenou 
ERÚ

Vývoj hospodářských výsledků společnosti a plán na rok 2005 je zobrazen v následujícím 
grafu: 

HV 1999 - 2004, Plán 2005 (v tis . Kč )
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

22.2..2.5  5  SouhrnnSouhrnnéé hodnocenhodnoceníí ekonomickekonomickéého vho výývoje voje 
Ekonomický vývoj společnosti lze v roce 2004 charakterizovat jako vyrovnaný se 
stoupajícím trendem, bez nárazů a nepředvídaných vlivů. Společnost v roce 2004 hradila ve 
splatnosti všechny své závazky z běžného obchodního styku, její cash flow bylo vyrovnané. 
Společnost plnila splátkový kalendář umořování úvěru na pořízení investice. Definitivně byla 
vyřešena problematika odpisů. Velmi pozitivní vliv na hospodaření společnosti měla 
definitivní dohoda  s dodavatelem stavby a technologie (Konsorcium). 

2.32.3 Politika spolePolitika společčnosti v pracovnnosti v pracovněě prpráávnvníích vztazch vztazííchch

Ve společnosti pracuje 41 zaměstnanců. Fluktuace je minimální (5% v roce 2005). 
Společnost až na výjimky uzavírá se zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pro 
dlouhodobou stabilizaci zaměstnanců je vytvořen systém podpory a naturálních plnění 
(příspěvek na stravování dle Směrnice 4/OEŘ/2004, poskytnutí vstupenek do bazénu, 
posilovny, sauny či aerobiku dle Směrnice 5/OEŘ/04, poskytování příspěvku zaměstnavatele 
na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění  dle Směrnice 
11/OEŘ/04. Zaměstnanci v odborové organizaci organizováni nejsou. 

2.2.44 HodnocenHodnoceníí dosadosažženeníí parametrparametrůů ve vztahu kve vztahu k žživotnivotníímu prostmu prostřřededíí, pln, plněěnníí
ekologickekologickýých limitch limitůů

Pro závod TERMIZO a.s. měl tak jako i pro celou řadu jiných odvětví a i všechny naše 
občany značný dopad vstup České republiky do Evropské unie. Pro náš závod tak začaly tak 
od 1. května 2004 platit evropské emisní limity, a tyto jsou jak známo nejpřísnější na světě. 

Pro ilustraci uvádíme v tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce 2004 
(mg/m3). Porovnání provádíme vůči limitu EU. Měření byla prováděna při 100% výkonu tj. 
35 t vysokotlaké páry/hod. Za těchto podmínek vzniká zhruba 60 000 m3/h spalin, které po 
čištění vystupují z komínu s teplotou 60oC a vlhkostí 15 - 25% objemových. Mimo složky 
měřené nepřetržitě na přístrojích zabudovaných přímo ve spalovně, jsou v této tabulce 
uvedeny i výsledky měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou 
i evropskou legislativou. Dioxiny a furany (PCDD/F) jsou uváděny v jednotkách ng TE/m3.
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22 VVýývoj ve spolevoj ve společčnosti vnosti v roce 2004roce 2004

Tabulka – plnění emisních limitů v roce 2004

Graf – plnění emisních limitů v procentech normy EU

Parametr Limit EU Hodnota  % limitu EU
Prach 10 4,1 41
Plynné sloučeniny jako HCl 10 0,4 4
Plynné sloučeniny jako HF 2 0,9 45
Oxidy síry jako SO2 50 11,6 23

Oxidy dusíku jako NOx 200 178 89
CO 100 4,9 5
Organické látky jako C 10 0,75 7
Těžké kovy 0,55 0,045 8
Dioxiny a furany 0,1 0,022 22

 P o ro v n á n í e m is í TERMIZO a .s . s  lim ite m  EU
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Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení TERMIZO a.s. v roce 2004 s velikou 
rezervou plnilo veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské
unie. Zvláště potěšující je vynikající účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl 
instalován v závěru roku 2003 již za režie nového majoritního vlastníka, ČP finanční
služby a.s. Toto zařízení je schopné tyto látky (PCDD, PCDF) odstranit až na jednotky 
procent platné normy. 

Velkým přínosem pro životní prostředí bylo i zavedení environmentálního managementu 
dle mezinárodní normy EMS ISO 14001, kdy se společnost zavázala k neustálému 
zlepšování procesů a potlačování aspektů negativních dopadů své činnosti na životní
prostředí.

Výs le dky mě ře ní o bs ahu dio xinů  ve  s palinác h s palo vny 
TERMIZO  v ro c e  2004
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33 Směry dalšího rozvojeSměry dalšího rozvoje

Management společnosti vstupuje do roku 2005 i let následujících s těmito cíli a 
prioritami:

Udržovat a nadále rozvíjet systém environmentálního managementu dle ISO 14001, 
vyhodnocovat aspekty a minimalizovat dopady činnosti společnosti na životní prostředí. 

Dále posilovat své postavení klíčové kapacity v systému nakládání s odpady v Libereckém 
kraji.

Nepřipustit jakékoliv zpochybnění statutu závodu jako zařízení na energetické využití
odpadů.

Pokračovat v započatém výzkumném úkolu mezinárodního programu EUREKA, s jeho 
spoluřešiteli se pokusit o vývoj algoritmů a principů provozu katalytického dioxinového 
filtru GORE REMEDIA s cílem optimalizace chodu tohoto zařízení a prodloužení jeho 
životnosti.

Využít společného trhu s odpady v rámci Evropské unie, navázat mezinárodní obchodní
vztahy.

Být aktivním členem v evropském sdružení spaloven CEWEP, prostřednictvím této 
organizace získávat informace, lobovat za zlepšení podnikatelského a legislativního 
prostředí v oblasti energetického využití odpadů.

Být vstřícným zaměstnavatelem, vést vlídnou personální a mzdovou politiku ve snaze 
udržet si kvalifikované zaměstnance. 

Být dobrým sousedem a partnerem všem obyvatelům města Liberec, dbát na dobré jméno 
a pověst společnosti, zlepšovat mediální obraz společnosti.
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