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Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři,

rok 2009 byl pro zařízení na energetické využití odpadu TERMIZO, které již

dvanáctým rokem provozujeme, ve znamení zásadních investic a technických

zhodnocení.

Tyto akce byly orgány společnosti schváleny již v roce 2008, ale hodnocený rok

2009 byl ve znamení jejich vlastní realizace. Jejich těžiště bylo zejména v řízení

spalovacího procesu a ve vyvedení tepelného výkonu, a jejich cílem je dlouhodobé

navýšení kapacity závodu, tj. zpracovatelské kapacity závodu co se týče odpadů, a

výroby tepelné a elektrické energie.

Veškeré tyto akce navázaly na ukončení legislativního procesu změny

Integrovaného povolení (IPCC), kdy byla kapacita závodu navýšena z původně

projektovaných 96 000 tun odpadu za rok na 117 600 tun odpadu za rok. Tato

legislativní změna umožnila zahájit práce na vlastním technickém zařízení, s cílem

přiblížit se těmto nově povoleným hodnotám i v praxi.

Při realizaci prací jsme zaznamenali dílčí úspěchy, ale i neúspěchy. Velmi dobře

proběhly práce pod záštitou původního dodavatele roštu, švýcarské společnosti Von

Roll. Proběhla rekonstrukce systému primárních a sekundárních vzduchů, a byl

opuštěn dnes již zastaralý systém chlazení bočnic spalovací komory. Výsledkem

bylo zavedení rotace spalin ve spalovací komoře, a tím odstranění problémů s

nápeky a tvrdými nánosy. Na základě praktických zkušeností od doby instalace

tohoto nového systému je možné konstatovat že zařízení již není odstavováno z

důvodu nápeků, a čištění spalovací komory při odstávkách je daleko snazší a

rychlejší. Návratnost takto vložených finančních prostředků je tedy zcela

prokazatelná.

Další zásadní změna byla provedena v řídícím systému spalovny, kdy hardware a

software na bázi UNIX byl nahrazen systémem na platformě Windows. Vzhledem k

masové výrobě hardware systému IBM je nyní součástková základna daleko

levnější než původní, ale hlavním účelem této investice bylo zajištění elementární

bezpečnosti provozu spalovny, jelikož pro komerčně neúspěšnou platformu UNIX v

podstatě již nebyly k dispozici náhradní díly, a porucha na těchto řídících počítačích

mohla způsobit dlouhodobé odstavení celé spalovny.

Dále společnost řeší dlouhodobý nepříznivý trend ve vývoji potřeb CZT, kdy

odpojování odběratelů a zateplováním budov klesá potřeba tepla pro systém

města, s dopadem do výroby spalovny v letních měsících. V roce 2009, respektive

ještě před nástupem léta, měla být v závodě instalována nová parní protitlaká

turbína, která měla teplo, které nebylo možné dodat do sítě CZT, zužitkovat na

výrobu elektrické energie. Z důvodu existenčních potíží výrobního závodu Spilling

Hamburg, SRN, byla tato turbína dodána až v listopadu, tudíž byla letní sezóna

2009 ztracena, a to s dopady do hospodaření společnosti.



3

Úvodní slovo předsedy představenstva

3

V prosinci roku 2009 obdržela naše společnost rozhodnutí o poskytnutí dotace na

výše popsané investice, tedy na projekt „Instalace modernizovaného systému řízení

spalovacího procesu a nové turbíny společnosti TERMIZO a.s.“. Poskytovatelem

dotace je v rámci OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které poskytne

maximálně 40% ze způsobilých výdajů projektu, v absolutní částce však maximálně

22 040 tis. Kč.

Jednotlivé aspekty provozu zařízení jsou detailněji rozebírány v následujících

kapitolách. Pokud bych si ale dovolil uplynulý rok krátce a s nadhledem hodnotit, tak

zcela jistě se jednalo o náročné období plné změn, do jisté míry (i když ve srovnání s

jinými obory nepatrně) poznamenané i probíhající hospodářskou krizí, dále

poznamenané faktem že zejména tlakový celek kotle má za sebou již jedenáct let

provozu a je tedy nutné tomuto věnovat pozornost a náležitou péči při plánování

oprav a preventivních zásahů. Přesto společnost vykazovala solidní hospodářské

výsledky, a je funkčním a zcela integrovaným celkem odpadového hospodářství

našeho regionu, a to v kontrastu s obtížemi za jakých se obdobná, tolik potřebná

zařízení „rodí“ v jiných částech naší země.

V Liberci, dne 29. dubna 2010

Ing. Pavel Bernát

Předseda představenstva

TERMIZO a.s.
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2.1 ÚVOD

Provoz zařízení byl plynulý a vyrovnaný, ovšem s několika neplánovanými

přerušeními provozu, které byly zejména v prvním pololetí roku způsobeny

netěsnostmi v tlakové části parního kotle. Konkrétně docházelo opakovaně k

netěsnostem na ekonomizérech, až bylo při podzimní odstávce přistoupeno k

výměně jejich komor. Tímto byl tento problém vyřešen. Preventivně však v roce 2010

bude nutné provést výměnu přehříváku P3, jelikož bylo zjištěno zeslabení jeho

materiálu vnější korozí.

Navíc v dubnu 2009 došlo k zahoření v bunkru odpadů, po kterém došlo k odstavení

provozu zejména z důvodu poruch na elektroinstalaci a na jeřábech odpadu. K

obnovení provozu však došlo již druhý den po požáru.

Z těchto výše uvedených důvodů bylo dosaženo provozního fondu zařízení 7 917

hodin z celkových 8 760 hodin v běžném kalendářním roce a z 8 000 hodin

projektovaných.

Počet provozních hodin má zásadní vliv na výrobu energetických komodit, jako jsou

teplo a elektrická energie. Proto byla výroba tepla a elektrické energie v roce 2009

nižší než v předchozích dvou letech, kdy bylo naopak dosahováno vysokého počtu

provozních hodin (2007 = 8 259 provozních hodin, 2008 = 8 218 provozních hodin).

Je tedy zřejmé, že pro maximalizování výnosů ze zařízení je velmi důležité

dosahovat vysokého počtu provozních hodin, a vyvarovat se pokud možno

mimořádných odstavení z provozu. A tohoto lze dosáhnout řádnou prevencí a

vyhodnocováním stavu zařízení. Proto dojde v roce 2010 k výměně přehříváku P3, a

dále bude v roce 2010 navíc instalován systém infrakamer, které by měly včasným

varováním před zahořením v bunkru odpadu.

Oproti tomu zařízení v roce 2009 přijalo rekordní množství odpadů za celou historii

závodu, což při nižší výrobě tepla než v předchozích letech jednoznačně svědčí o

výrazném snížení průměrné výhřevnosti odpadu. Zde se nabízí vysvětlení v dopadu

ekonomické krize do skladby odpadů, jelikož došlo k útlumu výroby v průmyslových

podnicích, a tím i ke snížení podílu vysoce výhřevných odpadů z těchto výrob.

V roce 2009 probíhaly úspěšně úkoly výzkumu a vývoje, hrazené z evropských

fondů EUREKA.

V roce 2010 byl závěrečnou oponenturou ukončen výzkumný úkol pod akronymem

BIOFIX. Tento úkol řešil užití spalinového CO2 pro produkci rychle rostoucí biomasy

řas kmene Chlorella, která může být zdrojem nutričně kvalitních krmivových

i výživových produktů.
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Na tento úkol navázal nový projekt ALGANOL, který byl v dubnu 2009 schválen na

období dalších čtyřech let. Tento projekt se již speciálně věnuje modifikování růstu

řas k produkci vysokého obsahu škrobu vhodného pro výrobu biopaliv 2. generace

(bioetanolu a biodieselu) jako perspektivní a reálná možnost náhrada nafty. Byl

zahájen nový projekt programu TIP MPO ČR s názvem NANOFIL, který si ve

spolupráci s výzkumnými a provozními pracovišti klade za cíl najít technologii výroby

odolných filtrů na bázi nanotextilních materiálů s možným katalytickým účinkem pro

rozklad toxických organických složek. Dále byl rovněž zahájen nový projekt TIP

programu podporovaný MPO ČR – „Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi

hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i

kotlů pro spalování biomasy“.

Všechny tyto výzkumné úkoly jsou finančně podporovány z evropských fondů

prostřednictvím národního programu EUREKA nebo TIP, a kromě nezanedbatelných

přínosů v oblasti vědy, výzkumu a objevování nových poznatků mají pro spalovnu též

velmi významný a veskrze pozitivní PR efekt.
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2.2 EKONOMICKÝ VÝVOJ

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.

2.2.1 Výnosy

2.2.1.1 Mnoţství přijatého odpadu

V roce 2009 bylo do zařízení TERMIZO a.s. přijato celkem 97 215 tun komunálních

a jim podobných odpadů, a 96 810 tun bylo v tomto roce energeticky využito. Toto

jsou nejvyšší tonáže v historii závodu.

Je zřejmé, že když bylo vyrobeno méně tepla z větší tonáže odpadů, byla nižší jeho

průměrná výhřevnost. Jak již bylo komentováno v kapitole „Úvod“, je zde zřejmý vliv

ekonomické krize, ale současně se jedná o výsledek řízeného procesu obchodní

strategie podniku, kdy jsou ze spalování vylučovány vysoce výhřevné odpady s

nízkou objemovou hmotností. Přijímat takovéto druhy odpadů je totiž pro společnost

finančně značně nevýhodné.

Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 2000 – 2009 je zachycen

v následujícím grafu:
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2.2.1.2 Objem vyrobeného tepla

Za poklesem výroby tepla oproti předchozím časovým obdobím stojí neplánované

výpadky v provozu. Příčinou byly netěsnosti na tlakovém celku kotle (do výměny

komor Ekonomizérů při podzimní odstávce), a požár v bunkru odpadů. Tyto poruchy

měly vliv na počet provozních hodin a tím na výrobu rozhodujících energetických

komodit. Vývoj množství dodaného tepla 2000 – 2009 je zachycen v následujícím

grafu:

2.2.2 Náklady

2.2.2.1 Odpisy

Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových

nákladech 26 procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003 společnost

pokračuje již šestým rokem v uplatňování lineárních odpisů dlouhodobého majetku.

2.2.2.2 Úroky

Původně se jednalo se o úroky z úvěru, který společnost čerpala při výstavbě

spalovny. Úvěr byl v roce 2002 poprvé přefinancován a vykazován k nebankovním

subjektům ve skupině. V roce 2007 byl úvěr poskytnutý nebankovním subjektem

(spřízněnými společnostmi) částečně přefinancován bankovním úvěrem. V roce

2008 byl úvěr od spřízněných společností postoupen tuzemské bance. Úroky z

postoupeného úvěru jsou vykazovány ve finančních nákladech, ale jejich platba

proběhne až v příštích obdobích.
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2.2.2.3 Náklady na opravy a udrţování, spotřeba náhradních dílů 

Náklady na opravu a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází především

z plánu oprav. Tyto náklady jsou čerpány v souvislosti s provozními potřebami.

Skutečnost čerpání těchto nákladů vykazuje obvykle velmi dobrou korelaci s plánem.

V roce 2009, v souvislosti s výše uvedenou pojistnou událostí, způsobenou požárem

v bunkru odpadů, došlo k neplánovaným opravám ve výši 6,48 mil. Kč. Tyto náklady

(kromě spoluúčasti ve výši 100 000 Kč) byly pokryty výnosy z pojistného plnění.

2.2.2.4 Odvoz a uloţení odpadů

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, negativní ekotoxicita) umožnily tuto směs strusky a vypraného popílku certifikovat

jako stavební výrobek – popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy (SPRUK).

Po instalaci hvězdicového síta byly odstraněny estetické vady vyráběného materiálu.

Tento materiál se používá především pro stavby v prostoru skládek odpadu

(kazety, vnitřní komunikace apod.). Využití směsi strusky a vypraného popílku jako

stavebního výrobku je 99,8%. Pouhé dvě desetiny procenta vyrobené směsi byly v

roce 2009 kvalifikovány jako odpad. Takto vysoká míra materiálového využívání

původního odpadu ve formě výrobků je mimořádná.

V roce 2009 bylo přijato větší množství odpadu, a to cca o 5400 tun oproti roku 2008

a dále se vzhledem ke změně struktury odpadu, která byla zmíněna již v kapitole

2.2.1.1., zvýšil podíl odpadu, který společnost TERMIZO a.s. vyprodukovala.

Meziročně proto stouply náklady na uložení odpadu.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 1999 –

2009:
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2.2.3 Cash flow

Společnost měla v roce 2009 vyrovnané cash flow a své závazky hradila v termínech
splatnosti.

2.2.3 Hospodářský výsledek

Za rok 2009 bylo dosaženo hospodářského výsledku 44 353 tis. Kč. Tento dosažený

hospodářský výsledek je nižší než původně plánovaný, a to o 13 158 tis. Kč.

Lze konstatovat, že plán roku 2009 nebyl dosažen zejména v důsledku těchto položek:

vlivem zvýšení odloženého daňového závazku ve výši 10 928 tis. Kč

vlivem nedosažení plánovaných provozních hodin došlo ke snížení výnosů za prodej 

tepla a elektřiny ve výši 6 582 tis. Kč

 oproti nedosaženým tržbám však působí vliv úspory chemikálií ve výši 3 055 tis. Kč.

 došlo k celkové úspoře provozní a správní režie o 1026 tis. Kč

 v důsledku modernizace řídícího systému došlo k mimořádnému odpisu vyřazených 

komponent řídícího systému ve výši 6 697 tis. Kč

 oproti mimořádnému odpisu je však možné zmínit naopak úsporu na nákladových 

úrocích ve výši 6 968 tis. Kč

Vývoj hospodářských výsledků společnosti v letech 1999 - 2009 je zobrazen

v následujícím grafu:
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2.2.5 Souhrnné hodnocení ekonomického vývoje

Ekonomický vývoj společnosti lze v roce 2009 charakterizovat jako vyrovnaný s

přechodně nižším, ale co se týče důvodů zcela zmapovaným a řešitelným vývojem

výroby hlavních komodit, a s rekordním množství převzatých odpadů. Společnost

v roce 2009 hradila ve splatnosti všechny své závazky z běžného obchodního

styku, její cash flow bylo vyrovnané. Společnost plnila splátkový kalendář umořování

závazků vzniklých v souvislosti s pořízením investice.

Společnost v roce 2009 provedla významné investice, které se zcela jistě zúročí v

příštích letech.

2.2.6. Významná následná událost po datu podpisu účetní závěrky

Vedení společnosti nejsou známy žádné významné následné události, které by měly

vliv na účetní závěrku k 31. prosinci 2009.

2.3 POLITIKA SPOLEČNOSTI V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Ve společnosti pracuje 38 zaměstnanců. Fluktuace byla v roce 2009

nevýznamná, došlo pouze k odchodu jednoho dispečera zavážení ve zkušební

době, na jeho místo byl přijat pracovník nový. Dále jeden zaměstnanec odešel do

důchodu.

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, poskytnutí příspěvku ve formě

poukázek na volnočasové aktivity zaměstnanců, poskytování příspěvku

zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem). Zaměstnanci v

odborové organizaci organizováni nejsou.
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2.4 HODNOCENÍ DOSAŢENÍ PARAMETRŮ VE VZTAHU K ŢIVOTNÍMU 

PROSTŘEDÍ, PLNĚNÍ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ

Pro ilustraci parametrů dosažených ve vztahu k životnímu prostředí uvádíme v

tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce 2009 (mg/m3). Měření byla

prováděna při 100% výkonu. Mimo složky měřené nepřetržitě přístroji zabudovanými

přímo ve spalovně jsou v této tabulce uvedeny i výsledky měření autorizovaných

měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou.

Parametr Limit EU Hodnota

Prach 30   0,01

Plynné sloučeniny jako HCl 60 0,03

Plynné sloučeniny jako HF 1 0,4

Oxidy síry jako SO2 200 10

Oxidy dusíku jako NOx 400 142

CO 100 3,5

Organické látky jako C 20 0,02

NH3 - 3

Hg 0,05 0,016

Cd+Tl 0,05 0,007

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V 0,5 0,091

PCDD/F (ng TE/m
3
) 0,1 0,045
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Hlavní environmentální efekty provozu v roce 2009

 Snížení emisí prachu na extrémně nízkou hodnotu 6 kg ročně

 mimořádně nízká emise organických látek v množství 10 kg ročně

 snížení emisí chlorovodíku na hodnotu 18 kg ročně

 vysoký standard kvality vyčištěných procesních vod vypouštěných do

kanalizačního řádu

 zachování vysoké účinnosti materiálového využívání železného šrotu díky

dovybavení a kvalitní údržbě separační linky

 jako jediná česká spalovna a ekvivalentní energetický zdroj v ČR nepřekračujeme

emisní limity Integrovaného registru znečištění do ovzduší, vod a půdy a to již šest

let po sobě

I kdyţ jsou limity emisí do ovzduší pro spalovny 5-50krát přísnější neţli  pro 

jiné tepelné zdroje , moderní spalovny tyto limity dokáţou ještě hluboko 

podkročit (viz tabulka).

Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení v roce 2009 s velkou rezervou plnilo

veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Dále se

potvrzuje dobrá účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl instalován v závěru

roku 2003. Filtr bude v roce 2010 vybaven novými katalytickými trubicemi.

Velkým přínosem pro životní prostředí bylo i řízení provozu ve smyslu

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.

0,03

5

35

7

0,1
0,05

23
45

0,01

0,10

1,00

10,00

100,00

Sloţení spalin (% limitu)
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2.5 SMĚRY DALŠÍHO ROZVOJE

Management společnosti vstupuje do roku 2010 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.

Využít přebytečného tepla, které v letních měsících nemůže být z kapacitních

důvodů umístěno do soustavy CZT, pro výrobu elektrické energie.

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.

Vytvářet optimální podmínky pro podporu výzkumu a vývoje v řešených

výzkumných projektech Euréka a TIP. Zavádět nové poznatky a nejlepší technologie

do provozu spalovny.



14

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
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Výrok auditora
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Výrok auditora
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Účetní závěrka k 31. prosinci 2009
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