...moderní technologií
pro čistou přírodu…

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
za rok 2010
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Vážení akcionáři,
již dvanáctý rok provozu spalovny komunálních odpadů je minulostí, a je zde opět čas na
jeho stručné zhodnocení.
Hlavní hodnotící parametr zařízení, počet provozních hodin, se po roce mírného propadu
opět vrátil na velmi solidních 8 186 (dle projektu, a též jako základní standard obdobných
zařízení všude ve světě, tato hodnota činí 8 000 provozních hodin za kalendářní rok).
Hlavní zásluhu tohoto příznivého výsledku lze přičíst zejména včasné a řádné údržbě zařízení,
a dále kvalifikované obsluze zkušenými provozními pracovníky.
Jelikož je zařízení v provozu již od roku 1999, nastal čas větších oprav tlakového celku kotle.
Proto byl při jarní odstávce kompletně vyměněn přehřívák P3, u kterého bylo odhaleno
pravidelnou diagnostikou v roce 2009 zásadní opotřebení. U této výměny, kromě samotného
faktu, že byl nahrazen opotřebovaný díl, jsme si ověřili i logistiku a techniku prací.
Nejcennějším poznatkem je zejména fakt, že i takto náročné práce na tlakovém celku kotle
dokážeme realizovat během běžné odstávky, tj. v průběhu cca 10 dní. Při plánování dalších
oprav uvnitř kotle budeme z těchto zkušeností vycházet, jelikož délka odstávek (a tím i
schopnost našeho závodu plynule přebírat odpad) je našimi zákazníky velmi přísně
hodnocena, a mj. vytváří náš obraz spolehlivého obchodního partnera.
A pokud bych měl zmínit ještě opravy většího rozsahu, tak by šlo zejména o výměnu kolene
pračky spalin, a střední generální opravu elektroodlučovače.
Rok 2010 byl též zásadní pro instalaci druhé parní turbíny. Samotný stroj byl dodán v závěru
roku 2009. První čtvrtletí hodnoceného roku bylo tedy ve znamení jeho instalace a zapojení
do systému. Po skončení topné sezóny začaly funkční zkoušky. Velmi brzy se ukázalo, že
zařízení bude muset být dovybaveno masivním protihlukovým krytem, který byl postupně
budován v průběhu letních měsíců, a v průběhu jeho výstavby byla nová turbína
provozována jen v denním režimu. Celý komplex byl dokončen v průběhu září 2010, kdy byla
též dořešena regulace páry na vstupu do zařízení. V hospodářských výsledcích, v příjmu
odpadu a ve výrobě elektrické energie se přínos z instalované nové turbíny Spilling dle výše
uvedeným faktů ještě nemohl plně projevit, ale zařízení je kompletně dokončené a
odladěné, a „jeho čas přijde“ po ukončení topné sezóny v roce 2011.
Vážení akcionáři, jednotlivé aspekty provozu zařízení jsou detailněji rozebírány v
následujících kapitolách.
Pokud mám ale krátce shrnout výkonnost našeho závodu v roce 2010, tak se jedná o rok
úspěšný. Přijali jsme nejvíce odpadu v historii zařízení k energetickému využití, dále jsme
vyrobili doposud nejvíce elektrické energie. Instalací turbíny Spilling a jejím odladěním jsme
se stali méně závislí na výkonu systému centrálního zásobování teplem, který v letních
měsících zásadně limitoval zpracovatelskou kapacitu spalovny.
A toto vše by nebylo možné bez vizionářského přístupu akcionářů, kteří výše zmíněné
investice umožnili, bez nasazení a kvalitní práce dodavatelských firem při instalaci zařízení, a
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bez perfektní práce našich zaměstnanců, THP i dělnických profesí, bez kterých nelze takto
složité zařízení, jakým moderní spalovna komunálních odpadů bezesporu je, provozovat.

V Liberci, dne 12. dubna 2011

Ing. Pavel Bernát
Předseda představenstva
TERMIZO a.s.
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1. ÚVOD
Provoz zařízení byl plynulý a vyrovnaný, po mírném propadu v loňském roce se počet ročních
provozních hodin v roce hodnoceném opět vrátil nad 8 000. Tento zásadní parametr hovoří o
kvalitě preventivní a běžné údržby, a taktéž o velmi dobré kvalifikaci obslužného personálu.
Zejména však byly zúročeny stěžejní opravy a investice do zařízení, které probíhaly v letech
2009 a 2010.
Po zahoření odpadu v bunkru v roce 2009 se vedení společnosti rozhodlo instalovat systém
včasného varování. Proto byly na tři místa v bunkru instalovány termokamery, které
nepřetržitě skenují jednotlivé sektory s uskladněným odpadem, a reagují na místa se
zvýšenou teplotou, která by mohla iniciovat požár. Tato místa jsou ihned po detekci
preventivně řešena, zchlazena vodou a přednostně spálena. Při běžném provozu systém již
několikrát zareagoval v konkrétních případech, a při běžných periodických testech je velmi
spolehlivý. Jsme tedy přesvědčeni, že případy zahoření odpadů v bunkru jsme schopni
s tímto dodatečným zařízením zásadně eliminovat. Vždyť jen požár v roce 2009 stál
společnost (vyjma materiální škody) nemálo provozních hodin.
Jak již bylo zmíněno, v roce 2010 proběhla výměna přehříváku P3, přičemž v předchozím
roce 2009 byly vyměněny komory na ekonomizérech. Společnost tímto eliminuje stavy
poruch těsnosti tlakového celku kotle, jelikož každá taková porucha je příčinou minimálně 24
hodinové odstávky.
Dalším stěžejním úkolem bylo zapojit a odladit celý systém nové parní kondenzační turbíny
s chladícím okruhem, a dále vyřešení všech souvisejících problémů, tj. zejména integraci do
řídícího systému spalovny, a vyřešení protihlukových opatření.
Mimo jiné po provedení těchto prací a investic je zařízení v dobré kondici, a bude schopné
v dlouhodobém horizontu podávat vysoké výkony.
V roce 2010 probíhaly úspěšně úkoly výzkumu a vývoje, hrazené z evropských fondů
EUREKA.
V současné době společnost jako hlavní řešitel pracuje se svými partnery na projektu
ALGANOL, který byl v dubnu 2009 schválen na období dalších čtyř let. Tento projekt se již
speciálně věnuje modifikování růstu řas k produkci vysokého obsahu škrobu vhodného pro
výrobu biopaliv druhé generace (bioetanolu a biodieselu) jako perspektivní a reálná možnost
náhrady nafty. V roce 2010 byl v rámci tohoto projektu v akciové společnosti ZS Dublovice
uveden do provozu čtvrtprovozní spádový fotobioreaktor o kultivační ploše 32 m2. Cílem
kultivace bylo v dlouhodobém provozu ověřit a optimalizovat funkci nových technologických
prvků. Výsledky potvrdily předpoklady řešitelů, bylo dosaženo řádově vyšších koncentrací
řasové biomasy (50 g sušiny/l) v porovnání s jinými typy bioreaktorů. To má významný vliv na
cenu konečného koncentrovaného produktu, zejména na konto následného zpracování na
odstředivkách. Na farmě skotu již byla krmena telata přímo takto produkovanou suspenzí
řas. Nyní bude možné navrhnout provozní prototyp o ploše 500 - 1000 m2.
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Bylo pokračováno v projektu s názvem NANOFIL, dotovaného z programu TIP MPO ČR, 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. V roce 2010 již byly připraveny první vzorky těchto nově
vyvinutých katalytických nanofiltrů a byla vybudována testovací trať, která umožní
dlouhodobé ověřování těchto vzorků v reálných spalinách a při provozních teplotách. Tento
úkol je experimentálně mimořádně náročný.
Jako spoluřešitel společnost pracuje na výzkumném úkolu Výzkum odolnosti difuzních
nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního
odpadu i kotlů pro spalování biomasy. Úkolem je nalezení účinných metod ochrany proti
korozi tlakového celku kotle na straně spalin.
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.

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 a elektrickou energii a vyseparovaný železný šrot. Neméně důležité je též důsledné
řízení nákladových potřeb společnosti.

 VÝNOSY
Množství přijatého odpadu
V roce 2010 bylo do zařízení TERMIZO a.s. přijato celkem 98 759 tun komunálních a jim
podobných odpadů, a 98 750 tun bylo v tomto roce energeticky využito. Toto jsou nejvyšší
tonáže v historii závodu. Složení odpadu bylo podobné jako v roce 2009 (ubývalo
jednodruhových odpadů především z automobilového průmyslu), 86,5% přijatého odpadu
tvořily komunální odpady ze skupiny 20 dle katalogu odpadů.
Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 2000 – 2010 je zachycen
v následujícím grafu:
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Objem vyrobeného tepla
V roce 2010 bylo na kotli zařízení vyrobeno 981 853 GJ tepla, a do rozvodné sítě CZT bylo
dodáno 689 649 GJ. Vzhledem k rekordnímu množství odpadu, které bylo pro tuto výrobu
spáleno, lze konstatovat, že výhřevnost odpadu opět ve srovnání s minulým obdobím mírně
poklesla.
Vývoj množství na kotli vyrobeného tepla a do systému CZT dodaného tepla v letech 2000 –
2010 je zachycen v následujícím grafu:
Vyrobené teplo 2000 - 2010 v GJ
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Vyrobená elektrická energie
Výroba a prodej elektrické energie se stává stále významnějším výnosem. V roce 2010 bylo
na TG vyrobeno rekordních 20 361 MWh, z kterých bylo 9 933 MWh prodáno do rozvodné
sítě. Společnost si tedy zcela zásadní část elektrické energie, nutné pro svůj provoz, vyrobí na
vlastním zařízení, dále čerpá příspěvky za výrobu na zařízení pro kombinovanou výrobu tepla
a elektrické energie (KVET) a dále příspěvky za výrobu elektrické energie z druhotných zdrojů
(DEZ). Ještě ne zcela významným způsobem se na výrobě a dodávce el. energie v letním
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období podílela nová kondenzační turbína s chladícím okruhem, která byla zkolaudována
v říjnu hodnoceného roku. Provoz tohoto zařízení byl značně diskontinuální, zejména
z důvodu výstavby masivního protihlukového zařízení, a s ohledem na nutnost turbínu,
generátor i chladiče řádně hardwarově a softwarově začlenit do ostatních prvků spalovny.
Podíl výroby elektrické energie se dále stále zvyšuje z důvodu úpravy provozu a parametrů
soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci. Tento trend se předpokládá i do
budoucna.
Výroba elektrické energie na TG a její dodávka do rozvodné sítě je zachycena v následujícím
grafu:
Vyrobená elektřina 2000 - 2010 v MWh
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 NÁKLADY
Odpisy
Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových nákladech
přibližně 25 procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003 společnost pokračuje již
sedmým rokem v uplatňování lineárních odpisů dlouhodobého majetku.

Úroky
Původně se jednalo o úroky z bankovního úvěru, který společnost čerpala při výstavbě
spalovny. Úvěr byl od té doby několikrát přefinancován a postupován v rámci spřízněných i
třetích osob. Další informace o bankovních úvěrech jsou uvedeny v bodech 12,15 a 23
přílohy účetní závěrky za rok 2010.

Náklady na opravy a udržování, spotřeba náhradních dílů
Náklady na opravy a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází z plánu oprav. Největší
opravy a největší náklady za opravy a udržování v roce 2010 byly vynaloženy na opravy
žáruvzdorných vyzdívek, opravy tlakového celku kotle, opravy vstupních částí pračky spalin,
opravy a údržba dioxinového filtru a elektroodlučovače. Provozní doba závodu a využití
výkonu prokazují dobré a efektivní nasměrovaní a využití prostředků na opravy a udržování.

Odvoz a uložení 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. V roce 2009 bylo dosaženo
vynikajícího materiálového využití popelovin (SPRUK, železný šrot) z 99,7 % hmotnosti
celkového produkovaného množství popelovin. V roce 2010 jsme pro další zkvalitnění výroby
popelovin intenzivně pracovali na aplikaci Nařízení Evropského parlamentu (ES) č.1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Proto jsme
řízeně pracovali v režimu odpadu a výrobek SPRUK a železný šrot tvořily pouze 69,7 %
hmotnosti prokukovaných popelovin. Meziročně proto mírně stouply náklady na uložení
odpadu.

V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 2000 – 2010:
Vybrané náklady za období 2000-2010
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 CASH FLOW
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Společnost měla v roce 2010 vyrovnané cash flow a své závazky hradila v termínech
splatnosti.

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Za rok 2010 bylo dosaženo hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 69 455 tis. Kč.
Tento dosažený hospodářský výsledek je vyšší než původně plánovaný, a to o 6 850 tis. Kč.
Lze konstatovat, že plán roku 2010 byl překročen zejména v důsledku těchto položek:
 bylo dosaženo úspory chemikálií ve výši 2 503 tis. Kč a úspory na položce opravy a
náhradní díly o 2 348 tis. Kč
 vlivem provozních úspor při výrobě rovněž došlo ke snížení přímých nákladů na tržby
(spotřeba demi a čířené vody, plynu, elektřiny a tepla a dalších) o 4 047 tis. Kč oproti
plánu
 došlo k celkové úspoře provozní a správní režie a o převýšení ostatních plánovaných
výnosů o 2 932 tis. Kč
 dále byla realizována úspora na nákladových úrocích ve výši 4 889 tis. Kč
 na druhou stranu vlivem nízké výhřevnosti a nižšímu návozu odpadů v prvních
měsících roku 2010 došlo ke snížení výnosů za prodej tepla ve výši 8 240 tis. Kč
 pro zvýšení návozu odpadů do zařízení na konci 1. čtvrtletí a na začátku zimního
období byly přijímány i odpady z větší dopravní vzdálenosti (a proto za nižší cenu) a
tím došlo k nesplnění plánovaných tržeb za odpad o 1 629 tis. Kč a to přesto, že bylo
do zařízení dodáno v naturálních jednotkách o 643 tun více, než bylo plánováno.
Vývoj hospodářských výsledků společnosti v letech 2000 - 2010 je zobrazen v následujícím
grafu:
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 SOUHRNNÉ HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE
Ekonomický vývoj společnosti lze v roce 2010 charakterizovat jako vyrovnaný se vzestupným
vývojem výroby hlavních komodit, a s rekordním množstvím převzatých odpadů. Společnost
v roce 2010 hradila ve splatnosti všechny své závazky z běžného obchodního styku, její cash
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flow bylo vyrovnané. Společnost plnila splátkový kalendář umořování závazků vzniklých v
souvislosti s pořízením investice.
Společnost v roce 2010 dokončila významné investice, které se zcela jistě zúročí v příštích
letech.

 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 2010.

3. POLITIKA SPOLEČNOSTI V PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAZÍCH
Ve společnosti pracuje 38 zaměstnanců. Fluktuace v roce 2010 byla početnější než v roce
předchozím. Došlo k odchodu celkem 6ti zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci odešli do
důchodu. Jednalo se především o funkci jeřábníka odpadů a tato volná místa byla obsazena
novými zaměstnanci.
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.

4. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ PARAMETRŮ VE VZTAHU K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ, PLNĚNÍ EKOLOGICKÝCH LIMITŮ
Pro ilustraci parametrů dosažených ve vztahu k životnímu prostředí uvádíme v tabulce
průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce 2010 (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.
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Parametr

Limit EU

Hodnota

Prach

30

<0,004

Plynné sloučeniny jako HCl

60

0,03

Plynné sloučeniny jako HF

1

0,4

Oxidy síry jako SO2

200

4

Oxidy dusíku jako NOx

400

135

CO

100

12

Organické látky jako C

20

0,03

NH3

-

0,25

Hg

0,05

0,027

Cd+Tl

0,05

0,005

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Ni+Mn+V

0,5

0,08

PCDD/F (ng TE/m3)

0,1

0,033

 HLAVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ EFEKTY PROVOZU V ROCE 2010






snížení emisí prachu na extrémně nízkou hodnotu 1 kg ročně
mimořádně nízká emise organických látek v množství 17 kg ročně
snížení emisí chlorovodíku na hodnotu 14 kg ročně
snížení emisí oxidů síry na méně než polovinu na 2,3 tuny za rok
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 sedm
let po sobě
I když jsou limity emisí do ovzduší pro spalovny 5-50krát přísnější nežli pro jiné tepelné
zdroje, moderní spalovny tyto limity dokážou hluboce podkročit (viz graf).
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Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení v roce 2010 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 byl
v dubnu roku 2010 vybaven novými katalytickými trubicemi a funguje spolehlivě dál.
Mimořádně nízké emise prachu (TZL), organických látek (TOC) a kyseliny chlorovodíkové se
pohybují až 3 000 krát pod limitem.
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.

5. SMĚRY DALŠÍHO ROZVOJE
Management společnosti vstupuje do roku 2011 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.
 Zavádět nové poznatky a nejlepší technologie do provozu spalovny. Vyhledávat nové
směry ve vědeckotechnickém pokroku, které mohou být v budoucnosti významné pro
provoz spalovny.
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 V roce 2011 ověřit možnost recyklace nejdražší chemikálie používané v provozu
spalovny, hydroxidu sodného, využitím vlastního elektrického proudu na zařízení
pracující na principu bipolární elektrodialýzy.
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