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1. Úvod 

Na stále se zpřísňující zákonné předpisy o ochraně životního prostředí začaly 

podniky reagovat nejprve jednotlivými, dodatečnými opatřeními na ochranu životního 

prostředí na operativní úrovni. S pomocí úprav technologických zařízení, např. filtry, 

čistících zařízení, externích recyklací se pokouší podniky znečištění životního prostředí 

odstranit případně omezit. Hlavní zájem environmentální politiky se rozšířil v návaznosti 

na globální dimenzi environmentálních problémů i na výrobní vstupy. To vedlo 

k používání výrobních a výrobně integrovaných environmentálních technologií, jako 

například vývoj technologií s úsporou materiálu na vstupu nebo k vytváření uzavřených 

cirkulačních výrobních postupů. S některými technologiemi, které zaváděl a používá námi 

vybraný podnik, se budeme zabývat podrobněji v kapitole 3. Prosazení environmentálního 

řízení podniku na strategické úrovni vyžadovalo vývoj střednědobých a dlouhodobých 

směrnic k využití potenciálu, který je zaměřen na environmentální úspěch. K tomu patří 

identifikace ekologických rizik, příležitostí podniku, ekonomické ocenění ekologických 

užitků. Analýza ekonomické efektivnosti s použitím CBA podstatně zkvalitňuje výběr 

mezi alternativními projekty. Pro širokou veřejnost se stává stále srozumitelnější monetární 

oceňování odvrácených škod nebo získaných ekologických užitků. Tyto a další analýzy 

mají vysokou vypovídací schopnost. Stále větší počet studií se soustřeďuje na oceňování 

užitku přírodních statků jako finálních spotřebních statků.   

Aby bylo možné environmentální politiku prosazovat systematicky, začaly získávat 

stále větší význam systémy environmentálního managementu na bázi mezinárodně 

platných směrnic jako je směrnice Rady EHS č. 1836/93 nebo ES č. 761/2001 a norem, 

jako jsou ISO 14000 nebo EMAS.  

Cílem této práce je pomocí vhodně zvolených ukazatelů provést vyhodnocení 

ekonomických dopadů technických úprav a zavedených opatření v oblasti environmentální 

politiky v podniku Dalkia Česká republika, a. s., divize Ústí nad Labem. 
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2. Obecné principy environmentální politiky 

ČSN EN ISO 14001.2005 stanoví, cituji: 

„Vrcholové vedení musí stanovit  environmentální politiku organizace a zajistit, aby: 

a) odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činnosti, výrobků a 

služeb, 

b) obsahovala závazek neustálého (soustavného) zlepšování a prevenci znečišťování, 

c) obsahovala závazek plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu 

životního prostředí a jiné požadavky, kterým organizace podléhá. 

d) Poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání environmentálních cílů a 

cílových hodnot. 

e) Byla dokumentována, realizována a udržována a sdělována všem zaměstnancům. 

f) Byla dostupná veřejnosti.“ 

Environmentální politika je nástroj sloužící ke zlepšování systému 

environmentálního managementu a profilu organizace. Poskytuje celkovou představu o 

směru dalšího vývoje a tvoří prostor pro stanovení konkrétních cílů a hodnot. 

Environmentální politika bývá zpravidla písemným prohlášením vrcholového 

managementu. Environmentální politika musí být definována stručně a jasně, aby byla 

vhodným vodítkem pro stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot. Záměrem 

environmentální politiky je snaha o prosazování principů účinné ochrany životního 

prostředí a internalizace externích efektů. V této oblasti ale tržní mechanismy selhávají. 

Řada služeb a statků poskytovaných nám přírodou nemají stanovené odpovídající ceny a 

některé přírodní zdroje zůstávají podceněny. Externí náklady způsobené škodami na 

životním prostředí trh nedokáže internalizovat a vyrovnávat ekonomické podmínky 

jednotlivých znečišťovatelů. Politika životního prostředí klade důraz na racionální a 

efektivní využívání přírodních zdrojů se zřetelem na jejich obnovu, recyklaci, omezování 

znečištění. Dále je kladen důraz na to, aby nedocházelo k poškozování lidského zdraví a 

přírody a vztahu mezi ekonomikou a životním prostředím. Dalším cílem je implementace 

mezinárodních principů ochrany životního prostředí v podmínkách České republiky. 

Většina podniků implementací takového systému sleduje určité konkrétní ekonomické cíle, 
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jako např. nižší náklady, které poskytuje ochrana životního prostředí integrovaná do 

výrobního procesu oproti dodatečným technologiím.  

2.1 Nástroje environmentální politiky 
V zásadě lze rozlišit strukturu nástrojů environmentální politiky do dvou skupin: 

• zásahy vlády 

- přímé (administrativní) nástroje 

- nepřímé (ekonomické) nástroje 

• soukromé, decentralizované přístupy 

2.1.1 Přímé nástroje 

Přímými nástroji environmentální politiky se rozumí regulace – normy, standardy, 

nařízení, zákazy apod., zakotvené v příslušných legislativních opatřeních a spojených 

s výkonem státní správy. Přímým zásahům ze strany státu se při řešení externalit nelze 

vyhnout. Zejména u negativních externalit, které přerostly do velkých rozměrů. 

Donucování ze strany státu ve srovnání s decentralizovanými kooperativními postupy jsou 

méně efektivní a způsobují dodatečné náklady. Přímá regulace má proto řadu nedostatků. 

Velmi často se neprovádějí komparace nákladů a výnosů pro stanovení efektivní úrovně 

znečištění. Vynucovací zákonné prostředky nebývají často systematické. Normy (limity) 

jsou často jen hrubým nástrojem, platí to jak pro malé, tak i pro velké podniky, pro různé 

oblasti apod. To má za následek neefektivní alokaci redukce znečistění. Podniky, které 

mají nejnižší mezní náklady na omezení znečištění je ještě snižují. Legislativní úpravy 

většinou nezahrnují rozdíly mezi podniky v nákladech na eliminaci znečišťujících látek. 

Pokud má být kontrola znečištění efektivní, pak musí dojít k rovnosti marginálních 

společenských nákladů a výnosů. Nedodržování norem je spojeno s určitými sankcemi, 

kterými jsou postiženy podniky, které svou činností způsobují zhoršení životního prostředí.  

2.1.2 Nepřímé nástroje 

Nepřímé ekonomické nástroje dávají znečišťovateli volbu mezi nástrojem a snížením 

znečištění. Jsou celospolečensky efektivnějším a přijatelnějším nástrojem řízení 

environmentální politiky. Vycházejí z cenového mechanismu a mění pro účastníky relaci  
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náklad - užitek. Pro podnik, který se snaží maximalizovat zisk je tento nástroj stimulující 

ke korektuře jejich výrobních procesů a investičních plánů. Zůstává tak prostor pro 

svobodné jednání a rozhodování, kdy pomocí svého osobního zhodnocení užitku mohou 

determinovat stupeň zatížení životního prostředí za nějž musí platit. Úhrada škod 

způsobených znečišťovatelem je založena na dvou strategiích: 

- strategie plateb (daní, poplatků, odvodů) 

- strategie kompenzace škod 

Strategie plateb je založena na ekonomické úvaze, že placení daní nebo poplatků za 

znečištění je alternativou používání omezovacích zařízení nebo preventivních opatření. 

Obvykle je stanovena stupnice určující ke stupni znečištění (emise, množství odpadních 

látek, množství odpadu) výši platby. 

Strategie kompenzace škod se zakládá na úhradě za znečištění znečišťovatelem v takové 

výši, jaká je způsobena škoda. Toto vede k optimalizaci škod a nákladů na koncové 

technologie, přičemž jde současně o optimalizaci celospolečenskou. Hlavní formou 

financování těchto nákladů jsou dotace na výstavbu a provoz koncových technologií, 

ekologických staveb, preventivní postupy, kompenzace škod apod. S přesouváním 

externalit od původců na společnost souvisí přezkoumání úlohy dotací, daňových úlev, 

odpisových sazeb a dalších nástrojů fiskální politiky, které mohou dopad externalit na 

podnikovou ekonomiku zkreslovat.  

Mezi nepřímé nástroje environmentální politiky patří: 

- poplatky za znečišťování životního prostředí 

- poplatky za využívání přírodních zdrojů 

- uživatelské poplatky (poplatky za spotřebu látek poškozujících ozónovou vrstvu) 

- daně 

- sankční platby 

- daňová zvýhodnění 

- granty, dotace, dary 

- výhodné půjčky, garance 

- úlevy 

- depozitně refundační systémy (zálohování lahví, recyklační příplatky) 
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2.1.3 Soukromé, decentralizované přístupy 

Mezi soukromé, decentralizované přístupy můžeme zařadit například vyjednávací 

postupy (Coaseho teorém), dobrovolné dohody s garancí státu nebo označování 

environmentálně šetrný výrobek. Problém externalit lze řešit také pomocí přesně 

vymezených vlastnických práv a obchodování s právy znečišťovat. Pokud jsou vlastnická 

práva vymezena přesně, existuje v rámci vyjednávání mezi oběma stranami tendence 

přiblížit se k nespolečenskému optimu výroby a tedy i k externalitám. Coaseho teorém 

říká: „Každou z externalit lze odbourat bez ohledu na to, kdo bude nakonec odškodňován.“ 

Teorém se týká především odškodňování při znečišťování cizího majetku. Tento teorém 

platí za předpokladu, že transakční náklady na vyjednávání nejsou příliš vysoké a oba 

subjekty jsou v soukromém vlastnictví. Efektivní stav nastává, když se mezní újma ze 

znečištění rovná mezním nákladům neodstranění znečištění.  [4] 

 

Graf č. 1 - Coaseho teorém 

 

p     –   cena za odstranění znečištění 

Q    –   množství znečištění 

MD –   mezní újma 

MC –   mezní náklady 
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2.1.4 ISO 14000  

Dalším přístupem je dobrovolné rozhodnutí faktického nebo potenciálního 

znečišťovatele zavázat se k minimalizaci narušování životního prostředí. Patří sem 

především environmentální systém řízení ISO 14000 (viz. příloha č. 1). Důvodem zavedení 

tohoto systému je vytvoření komplexního a kontinuálního řízení environmentálních 

aspektů podniku, tj. vlivů, jimiž podnik působí na životní prostředí. Tyto aspekty musí být 

řízeny tak, aby podnik byl v souladu s legislativními předpisy, používal preventivní 

strategii a aby svůj negativní dopad na životní prostředí neustále snižoval. Na základě 

environmentální politiky se pro určité období vytváří detailní programy realizace. Do 

těchto úkolů musí být zapojeni všichni zaměstnanci podniku, kteří musí být v tomto směru 

také pravidelně vzděláváni. Tvorba, působení a výsledky musí být pravidelně prověřovány 

interním auditem a u podniků s certifikací i nezávislým certifikačním orgánem, který je 

oprávněn udělit podniku příslušný certifikát potvrzující existenci a fungování zavedeného 

systému. Používání tohoto nástroje je značně rozšířeno především ve vyspělých zemích 

EU. Systém jako takový je pro podniky v zásadě přijatelný. Dochází ke zlepšení pořádku, 

zvýšení kvality vnitřních i vnějších informačních toků, zlepšení environmentálního 

uvědomění zaměstnanců na všech úrovních podniku a v neposlední řadě připravenost 

podniku na možnost výskytu havárie. Jednou z nevýhod jsou finanční náklady spojené se 

zaváděním environmentálního systému. Pro podnik je vhodné najmout si externího 

poradce. Provozování environmentálního systému není nijak normováno, takže pokud je 

podnik v souladu s legislativou, není nucen řešit obtížné většinou výdajové úkoly, např. za 

analýzy odpadních vod, kontroly zařízení apod., které by podle legislativních předpisů 

musel stejně vynaložit.  

Z teoretického hlediska by environmentální systém měl mít nejvyšší účinnost ze 

všech používaných dobrovolných nástrojů environmentální politiky. Jeho zavedení má 

přimět podnik k plnění legislativních předpisů a k řízení všech environmentální aspektů. 

Nezahrnuje však všechna hlediska udržitelného rozvoje. Aplikace systému může být 

vysoce účinná a vést ke značnému ozdravění životního prostředí a přinášet tak prospěch 

celé společnosti. Rozhodnutí o rozsahu využití environmentálního systému je ponecháno 

na podniku samotném. Efektivnost nástroje souvisí se způsobem jeho realizování, s úrovní 

znalostí, tvůrčím potenciálem, environmentálním uvědoměním a aktivitou zaměstnanců  
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podniku. Není samozřejmostí, že negativní dopad na životní prostředí odstraněný v jednom 

podniku bude odstraněn i ve druhém. Toto je otázkou ekoefektivnosti a přístupu vedoucího 

managementu podniku. Náklady, které podnik vynaloží na zavedení systému a jeho 

následné certifikace nebudou efektivně vynaloženy, pokud při hledání způsobů snižování 

negativních dopadů na životní prostředí bude automaticky zařazovat jen drahé koncové 

technologie a nebude hledat vhodná preventivní řešení odstraňující příčiny vzniku 

negativních environmentálních aspektů, jako například aplikací metody posuzování 

možností čistší produkce jiných vhodných nástrojů. Používání a rozšiřování 

environmentálního systému je třeba podporovat pro jeho rozsáhlý potenciál působení. Je 

nutné zajistit, aby byl v praxi co nejvíce využíván pomocí vhodně stanovených rámcových 

podmínek a výběrem vnějších faktorů a indikátorů účinnosti. Zavedení systému 

environmentálního managementu vykazuje jednoznačně pozitivní výsledky.  

2.1.5 Ecolabelling 

Ecolabelling je označování výrobků, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Pomocí 

jasně definovaných značek je spotřebitel informován o jaký typ výrobku se jedná, např. 

obal je recyklovatelný, ekologicky šetrný výrobek, produkt z ekologického zemědělství 

apod.. 

Cílem Nařízení Rady (EEC) č. 880/92 z 23. března 1992 o Programu udělování eko-značky 

Společenství (ecolabelling), je vytvořit dobrovolný program ekologického označování 

výrobků, sloužící: 

- k podpoře výrobků se sníženým negativním dopadem na životní prostředí během 

celého jejich životního cyklu  (jejich navrhování, výroby, uvádění na trh a 

používání), 

- k poskytování přesných, neklamavých a vědecky podložených informací a rad 

spotřebitelům o výrobcích, které mají, ve srovnání s jinými výrobky ve stejné 

produktové skupině, potenciál přispět ke snížení negativních dopadů na životní 

prostředí, a přispět k jeho ochraně aniž by přitom byla ohrožena bezpečnost 

výrobků či pracovníků nebo ovlivněny vlastnosti, které určují způsobilost výrobků 

k použití. [10] 
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3. Druhy opatření, technické úpravy 

3.1 Profil společnosti 

Základním předmětem podnikání společnosti Dalkia Česká republika, a. s.  je 

výroba, rozvod a prodej tepelné energie a výroba a prodej energie elektrické, včetně 

poskytování podpůrných služeb. Výroba je realizována převážně v kombinovaném cyklu, 

přičemž proces kombinované výroby tepla a elektřiny přináší vedle většího využití energie 

obsažené v palivu také vysokou míru ohledu k životnímu prostředí.  

Tržby za teplo, nevrácený kondenzát a doplňovací vodu činily v roce 2007 5.063 mil.  

Kč. K nárůstu tržeb došlo z důvodu zvýšení průměrné ceny tepla v roce 2007. 

Konsolidované tržby za teplo, nevratný kondenzát a doplňovací vodu činily v roce 2007 

5.447 mil. Kč o 188 mil. Kč více než v roce 2006. 

Cílem projektů ekologických staveb je naplňování závazků plynoucích z přijaté 

Environmentální politiky, jejímž základem je dodržování legislativních požadavků a 

realizace cílů vedoucích ke kontinuálnímu zlepšování životního prostředí. Mezi projekty, 

které byly realizovány patří např.: nasazení patních měřičů tepla v okruhu předávací 

stanice, rekonstrukce kontinuálního měření emisí, řešení prašnosti dopravních cest, 

rekonstrukce kouřovodu, likvidace popelovin, odsíření. 

Dlouhodobá technická politika společnosti vychází z cílů celé skupiny v oblasti 

trvale udržitelného rozvoje a  je prioritně zaměřena na zvyšování účinnosti a snižování 

dopadů na životní prostředí. Důležitou oblastí ve vztahu k očekávanému budoucímu vývoji 

je využívání obnovitelných zdrojů energie. Na spotřebě paliva se nyní v kotlích z 92,25 % 

podílí černé a hnědé uhlí, z 6,61 % zemní, degazační (důlní) a především koksárenský 

plyn, z 0,89 % různé druhy biomasy a 0,25 % připadá na těžké topné oleje a na lehké topné 

oleje, používané zejména pro zapalování kotlů. Všechny nové projekty jsou posuzovány 

mimo jiné i z pohledu možného využívání biomasy. U menších kotlů je snaha o 

stoprocentní náhradu klasických paliv biomasou. Orientace je soustřeďována spíše na 

technologie umožňující spoluspalování biomasy a fosilních paliv.  

V dubnu 2007 prošel systém environmentálního managementu (EMS) úspěšně 

dozorovým auditem po prvním recertifikačním auditu, stejně tak prošel i systém jakosti  
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v listopadu 2007 dozorovým auditem např. v Divizi Praha. Konec roku 2007 byl opět 

úspěšný z pohledu dokončení dalšího pilotního projektu, jenž se týkal zavedení systému 

ISO 18001 OHSAS na Divizi Ústí nad Labem a jeho certifikace společností BVC. 

Úspěšnou certifikací byla dokončena první etapa budování integrovaného systému řízení 

v celé společnosti Dalkia Česká republika, a. s.. Integrovaný systém nenahrazuje systém 

EMS, ale doplňuje a rozšiřuje ho o procesní pohled a v rámci nadefinovaných procesů 

stanovuje, jaké jsou ukazatele jakosti pro tento proces, jaké aspekty s vlivem na životní 

prostředí a rovněž i jaká rizika plynou pro zaměstnance z existence tohoto procesu. 

Integrovaný systém je komplexní systém, kterým se společnost prezentuje vůči svému 

okolí i svým zaměstnancům. Jeho složky jsou : 

• Systém EMS – pozitivní vztah k životnímu prostředí 

• Systém jakosti – pozitivní vztah ke svým zákazníků, dodavatelům a ostatním 

stranám 

• Systém OHSAS – péče o vlastní zaměstnance a o bezpečnost práce jako takovou 

Strategie společnosti v oblasti integrovaného systému řízení je deklarovaná v Politice 

trvale udržitelného rozvoje, která je na internetové stránce společnosti přístupná pro 

širokou veřejnost. 

3.2 Centrální odsiřovací jednotka – COJ 

Jedná se o zařízení sloužící k odsiřování veškerých vznikajících spalin metodou 

polosuché vypírky a ke konečnému odfiltrování prachových částic z veškerých 

vznikajících spalin na tkaninových filtrech. Projektovaná kapacita 2 x 800 000 Nm3/h 

spalin. 

Základní charakteristika zařízení 

Spaliny od KV všech uhelných kotlů (K1, K4, K5, K6, K7, K8) jsou soustředěny do 

centrálního kouřovodu, kterým jsou přivedeny  do centrální odsiřovací jednotky (COJ).  

Na vstupu COJ je labyrintovým usměrňovačem zajištěna homogenizace spalin ještě před 

rozdělením na dvě odsiřovací linky. Homogenizace je nutná z důvodu rozdílných 

parametrů spalin jednotlivých kotlů. 
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COJ je tvořena  dvěma shodnými odsiřovacími linkami (REA) č.1 a č.2, které pracují 

polosuchou metodou (viz. obr. 1). Do proudu spalin je vstřikována vodní suspenze 

absorpčního činidla, přičemž při současném ochlazení spalin na optimální reakční teplotu a 

při chemické  reakci s SO2 dojde k jejímu vysušení a výsledný produkt je odebírán 

v suchém stavu.  

Absorpčním činidlem je vápenný hydrát ve vodní suspenzi. Suspenze vápenného 

hydrátu je připravována přímo v technologickém zařízení pro odsiřování  hašením 

páleného vápna (CaO) dodávaného z lokality Čertovy schody. Protože při prvním 

rozprášení do spalin neproběhne reakce u veškerého hydrátu, tak  je zachycený produkt  

rozmícháván s vodou a znovu vstřikován jako základní médium. Suspenze čistého 

vápenného hydrátu (vápenné mléko) je pak pouze přidávána, aby bylo dosaženo 

předepsané (zvolené) hodnoty výstupní koncentrace SO2  (emisního limitu SO2). 

Přebytečný produkt je pak dopraven do zásobního sila, kde je s popílkem od práškových 

kotlů používán na výrobu stabilizátu pro stavební účely nebo aditivovaného granulátu pro 

rekultivace. 

  R 1

  R 2  

TF 1 

K2

 TF 2

  Linka odsíření č. 1

  Linka odsíření č. 2

spaliny od K1 - K8
odsířené spaliny 3 500

400

 

Obr. 1 - Popis a parametry odsiřovací linky  č. 1 a č. 2 

 

Spaliny vstupují do válcového absorbéru horním a dolním vstupem. Oba vstupy jsou 

uzpůsobeny tak, aby v absorbéru spaliny rotovaly. Rotací dojde k promíchání vodní 

suspenze se spalinami a určitému pozdržení spalin v absorbéru, aby mohla dobře 

proběhnout chemická reakce. Aby  vznikla  co  největší  reakční plocha, je  vodní suspenze 
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vstřikována vysokootáčkovým rotačním rozprašovačem - atomizérem, který vytváří 

jemnou mlhu. Zreagovaný suchý produkt potom padá do spodní konusové části absorbéru 

odkud je přes drtič a turniket odebírán řetězovým podavačem k dalšímu zpracování. 

Spaliny ještě stále s vysokým podílem prachových částic pokračují do hadicového 

filtru, kde dojde k odloučení prachových částic. Ve "filtračním koláči" na jednotlivých 

hadicích ještě dobíhá odsiřovací reakce (cca z 8 - 10 %). Rovněž zde padá zachycený 

produkt dolů do výsypek jednotlivých komor filtru a přes turniket je stejným způsobem 

odebírán řetězovým podavačem k dalšímu zpracování. Za filtrem je umístěn kouřový 

ventilátor, který slouží k dopravě spalin od kotlů do komínu a k překonání odporů 

technologického zařízení odsíření. Z ventilátoru vedou vyčištěné spaliny do komínu č. 2.  

Linky lze popsat následujícími základními parametry: 

Rok výroby                                                                          1997 

Rok uvedení do provozu                                                      1997 

Jmenovitý výkon                                                       2 x 800 000 Nm3/h spalin 

Vstupní koncentrace SO2                                                   4 200 mg/Nm3 

Výstupní koncentrace SO2                                                    400 mg/Nm3 

Jmenovitá teplota spalin na vstupu                                       162°C 

Jmenovitá teplota spalin na výstupu                                      80°C 

Jmenovité množství sorbčního činidla (vápno)                     2 x 7,6 t/h 

 

Základní části COJ jsou tvořeny následujícími technologickými částmi či celky: 

• absorbér 

• atomizér 

• hadicový filtr 

• ventilátor  

• příprava vápenného mléka  

• manipulace s produktem z odsíření 

• zpracování produktu z odsíření 
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Absorbér  

Tvoří jej válcová nádoba, která má v dolní části  konickou výsypku ukončenou 

drtičem hrudek a turniketem. V horní části je rovněž vestavěn menší vnitřní konus tak, aby 

byl rozprašovač po usazení do tohoto konusu v optimální výšce vnitřku absorbéru.  

Absorbér má dva vstupy spalin. V horní části je tangenciální vstup spalin 

s usměrňovacími pevnými žaluziemi. V dolní části je díl spalin přiváděn do středu 

absorbéru a usměrněn nastavitelnými lopatkami. Tím se v obou případech dosáhne výše 

popsaný rotační efekt. Těžší částice produktu vzniklého reakcí vápenného hydrátu a SO2  

klesají do výsypky a odtud jsou přes zmíněný drtič a turniket dopravovány řetězovým 

podavačem k dalšímu zpracování. Proti případnému nalepování  produktu je výsypka 

opatřena parním vytápěním. 

Základní údaje absorbéru: 

Typ                                        ACP  10 000 

Průměr                                  16 000 mm 

Výška válcové části              13 200 mm 

Atomizér  

Je to vysokootáčkový stroj svisle usazený do vnitřního konusu absorbéru. Je opatřen 

letmo uloženou rotační hlavou, která má po obvodě instalovány trysky. Do této hlavy je 

přiváděna vodní suspenze absorpčního činidla a odstředivou silou je tryskami vypuzována 

do prostoru absorbéru, kde pak probíhá chemická reakce. Vnitřní část rotační hlavy je 

vyložena speciálními antiabrazivními díly ze sintrovaného karbidu křemíku. Pro zajištění 

spolehlivosti provozu je jeden atomizér rezervní, připravený k nasazení v případě poruchy 

na některé lince. 

Atomizér – základní údaje: 

Typ                                            NIRO  F - 800 

Výkon motoru                               800 kW  ( 6 kV ) 

Otáčky motoru                           3 000 ot/min 

Otáčky rotační hlavy                  9 560 ot/min 
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Hadicový filtr  

Je umístěn v samostatné budově. Znečištěné spaliny do filtru vstupují mezi 6 a 6 

paralelně instalovaných komor se samostatně ovládanými vstupními a výstupními 

klapkami. To umožňuje odstavení kterékoliv komory za provozu a odstranění případné 

závady. Jmenovitý výkon filtru je zajištěn i při odstavení dvou komor. Po odloučení 

prachových částic pokračují spaliny opět středem filtru ke kouřovému ventilátoru. 

Znečištěné spaliny vstupují do "špinavé" strany komory, na vnějším povrchu hadic se 

zachytí pevné částice a už vyčištěné spaliny pak postupují vnitřkem hadice do čisté strany 

komory. Každá komora má v horní části nosný rošt, který jednak odděluje "špinavou" a 

"čistou" část komory a jednak slouží k upevnění filtračních hadic. Hadice jsou upevněny 

v nosném roštu speciální pružinou, která zajišťuje těsnost mezi čistou a špinavou stranou a 

zamezuje případnému pootáčení hadice při čistícím pulzu. V hadici je nasunut opěrný koš 

zajišťující stálost tvaru hadice. Na vnější straně hadic vzniká dynamickým tlakem spalin 

tzv. filtrační koláč o síle cca 1 cm, který  má tři funkce. Dobíhá na něm odsiřovací reakce, 

sám pomáhá filtrovat spaliny a chrání materiál hadice proti chemickému působení spalin 

(zásaditý charakter za odsířením). Čištění  (regenerace či oklep) hadic probíhá on-line 

rázem tlakového vzduchu. Tlakový vzduch je vehnán, vždy společně pro jednu řadu hadic,  

tryskami z přívodního potrubí do hadice z čisté strany komor. Ráz vzduchu způsobí 

částečně změnu tvaru hadice a dále jeho rezonanční účinek s celou hadicí "zaklepe". Tím 

část filtračního koláče odpadne do výsypky komory a tam přes turniket do řetězového 

podavače je  materiál dopraven k dalšímu zpracování. Proti případnému nalepování 

produktu ve výsypkách jednotlivých komor je nainstalováno parní vytápění. Intenzita 

regenerace je řízena automaticky dle tlakové ztráty (zanesení) celého filtru.  

Hadicový filtr – základní údaje: 

Typ                                                                       650 RR  12 x 18/396 

Provedení filtru                                                       T - VA 

Počet filtračních komor                                              12  ks 

Počet filtračních hadic                                           4 752  ks 

Délka filtračních hadic                                         6 500 mm 

Průměr filtračních hadic                                           160 mm 

Vstupní koncentrace TZL (před filtrem)                   30 g/Nm3 
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Výstupní koncentrace TZL (za filtrem)                     50 mg/Nm3    (max.)      

Ventilátor  

Je axiální jednostupňový přetlakový s regulací výkonu, s hydraulickým natáčením 

lopatek oběžného kola. Oběžné kolo je letmo upevněno na trubkové hřídeli, která je 

dvoubodově uložena na valivých ložiskách. Vnitřní ložisko je chlazeno vzduchem 

z pomocného ventilátorku. Oteplený vzduch je pak vyveden mimo ventilátor a nedostává 

se do spalin. Obě ložiska jsou mazána cirkulačně olejem mazací stanicí se 100% 

záskokem. Natáčení lopatek je řízeno dle množství spalin a požadovaného   podtlaku v 

kouřovodu na vstupu COJ prostřednictvím hydraulického systému a pákových převodů 

umístěných v oběžném kole. Ventilátor má pro zajištění bezpečnosti vlastní systém 

sledování provozu (vibrace, teplota ložisek a vinutí motoru), který v případě překročení 

maximálních hodnot ventilátor odstaví. Vybrané hodnoty jsou analogově přenášeny pro 

nepřetržitou kontrolu na řídící velín. 

Ventilátor – základní údaje: 

Typ                                             APJB  3550 

Max.průtok                                    406 m3/s 

Max. podtlak                             4 383 Pa 

Otáčky rotoru                                 596 ot/min 

Výkon motoru                             2 150 kW (6 kV) 

Příprava vápenného mléka  

Je zajištěna hašením páleného vápna. Pálené vápno je dodáváno  železničními 

vagony typu RAJ. Stáčeno je tlakovým vzduchem a ukládáno v zásobním sile, které je 

k zamezení prašnosti opatřeno tkaninovým filtrem s pulzním čištěním. Ze sila je dle 

potřeby dopravováno komorovým podavačem dávkovým způsobem do provozního 

zásobníku, který je rovněž opatřený tkaninovým filtrem. Ze zásobníku je vápno 

prostřednictvím turniketu a pasové váhy dávkováno do hasicí nádrže, kde za současného 

přidávání regulovaného množství vody probíhá hašení. Systém hašení je koncipován na 

kontinuální provoz. Vápenné mléko pokračuje přepadem, přes vibrační síto do zásobní 

nádrže a odtud je cirkulačním potrubím dopravováno čerpadly (samostatně pro každou 

odsiřovací linku) na absorbér k atomizéru. 
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Příprava vápenného mléka – základní údaje: 

Objem sila vápna                                           1 000 m3 

Filtr sila vápna                                                FTPA 1 x 1/25  ( ZVVZ Milevsko ) 

Komorový podavač                                        PKA 3,15 

Objem provozního zásobník vápna                30 m3 

Filtr zásobníku vápna                                     FTPA 1 x 1/15  ( ZVVZ Milevsko ) 

Pasová váha                                                    E-DBW-H-I-650/2800 (Kukla , Rakousko ) 

Hasicí nádrž                                                    2 x 31 m3 

Výkon hasicí nádrže                                        60 m3/h 

Vibrační síto                                                    ESR 15/18 ( Vibra, Německo ) 

Zásobní nádrž                                                  110 m3 

Čerpadla                                                          2 x 3/2 CAH ( Warman , Velká Británie )                        

Výkon čerpadel                                               60 m3/h 

Manipulace s produktem z odsíření 

Produkt zachycený z absorbéru a z hadicových filtrů je na každé lince dopraven 

prostřednictvím řetězových dopravníků a podávacích šneků do násypky šnekového 

čerpadla. Odtud je pneumaticky  kontinuálně dopravován do provozního zásobníku a po 

naplnění do zásobního sila. 

Z provozního zásobníku je pak identickým způsobem jako u vápna přes pásovou 

váhu dávkován do míchací nádrže společně s regulovaným množstvím vody. Rovněž 

systém přípravy vodní suspenze produktu je kontinuální. Dále přepadem přes vibrační síto 

do zásobní nádrže a odtud pak cirkulačním potrubím dopravováno čerpadly, samostatně 

pro každou linku, na absorbér k rozprašovači. 

Manipulace s produktem z odsíření – základní údaje: 

Drtič hrudek                                                       800 V  (IBAU, Německo) 

Řetězový dopravník                                            3 x  H-TKF-490-4-T2 (GEFA, Německo) 

Výkon dopravníků                                             27 t/h 

Podávací šnek                                                    2 x  ŠD 400x5250 (PSP Přerov)  

Výkon šneků                                                      30 t/h 

Šnekové čerpadlo                                               IBAU (Německo)  
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Výkon šnekového čerpadla                                60 t/h 

Kompresor                                                          AERZEN  VM 410 

Objem provozního zásobníku produktu             200 m3 

Filtr provozního zásobníku produktu                 FTPB 1 x 2/130 (ZVVZ Milevsko) 

Pasová váha                                                        E-DBW-H-I-1400/3000(Kukla, Rakousko) 

Míchací nádrž                                                     2 x 42 m3 

Výkon míchací nádrže                                        80 t/h sušiny 

Vibrační síto                                                       ESR 20/10 (Vibra, Německo) 

Objem zásobní nádrže                                        110 m3 

Čerpadla                                                             2 x  4/3 DAH (Warman, Velká Británie) 

Výkon čerpadel                                                  120 m3/h                                                                            

Zpracování produktu z odsíření 

Pro výrobu stabilizátu nebo aditivovaného granulátu je ještě potřeba popílek. Ten se 

v suchém stavu a potřebném množství odebírá ze svodek EO práškových kotlů (K5, K6, 

K7, K8). Dávkově se pneumaticky, jako u vápna, komorovými podavači dopravuje do 

zásobního sila. Odtud se přes štěrbinový válcový uzávěr s regulací množství dávkuje do 

míchacího zařízení. Regulace je zajištěna zpětnou vazbou z deskové dynamické váhy. 

Stejným způsobem se ze zásobního sila do míchacího zařízení dávkuje produkt za 

vstřikování regulovaného množství vody. Tyto regulace zajišťují míchání přesně 

v nastaveném poměru obou komponent a předepsané vlhkosti výsledného výrobku. 

Míchání je koncipováno jako kontinuelní a za míchacím zařízením je reverzní pas, kterým 

se materiál sype na nákladní auta. 

Zpracování produktu z odsíření – základní údaje: 

Objem zásobního sila popílku                            2 000 m3 

Filtr sila popílku                                                 FTPA 1 x 2/50 (ZVVZ Milevsko) 

Objem zásobního sila produktu                       1 600 m3 

Filtr sila produktu                                               FTPB 1 x 2/130 (ZVVZ Milevsko) 

Výkon míchacího centra                                     max. 180 t/h  vlhkého materiálu 
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Vedlejší energetické produkty (VEP) včetně produktů odsíření jsou zpracovávány a 

smíchávány dle stanovených postupů, metodik a směrnic TTR. Certifikované výrobky jsou 

používány k různým stavebním účelům. 

3.3 Kontinuální měření emisí 

Umístění kontinuálního měření emisí a souvisejících veličin v rámci jednotlivých 

kotlů a technologických uzlů zdroje TTR je v následujícím přehledu. Tabulka je sestavena 

sestupně ve smyslu toku spalin při normálním provozu: 

 

Zařízení TZL SO2 CO NOx O2 teplota 
K1 ano - ano ano ano ano 
K4 - - ano ano ano ano 
K5 ano - ano ano ano ano 
K6 ano ano ano ano ano ano 
K7 ano - ano ano ano ano 
K8 ano - ano ano ano ano 
REA č.1 vstup - ano - - ano ano 
REA č.1 výstup - ano - - ano ano 
REA č.2 vstup - ano - - ano ano 
REA č.2 výstup - ano - - ano ano 
Komín č. 2 ano ano ano ano ano ano 

Tabulka č. 1 - Umístění kontinuálního měření 

 

Zákonné měření emisí, používané pro vyhodnocování plnění emisních limitů je 

měření emisí v komínu č. 2, tedy na výstupu emisí do atmosféry. Všechna ostatní měření 

emisí mají charakter provozního měření emisí. 

Měření plynných emisí (SO2, NOx, CO) se provádějí pomocí analyzátoru Advance 

Optima – Uras 14 ABB. Princip měření je infračervený absorpční ve spektrálním vlnovém 

rozsahu. Servis je prováděn externí firmou. 

Měření emisí TZL a doprovodných veličin je prováděno pomocí analyzátoru Durag DR 

290 ABB, jedná se o kontinuální měření TZL metodou  In situ založenou na principu 

měření extince (utlumení) a opacity, rozsah měření pro kotle 0-500 mg/m3 i pro ostatní 

měření. Pro kontinuální měření rychlosti proudění spalin pro výpočet objemového  
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množství spalin slouží analyzátor Flowxick SICK/MAIHAK. Je to ultrazvuková metoda 

měření v rozsahu 0-40 m/s, servis je prováděn externí firmou. Jedná se o bezdotykový 

systém na principu ultrazvukové odrazové metody. Dva protilehlé ultrazvukové měniče 

prozařují kanál pod určitým úhlem. Z doby průchodu ultrazvuku ve směru proudu spalin a 

proti proudu spalin se zjistí střední rychlost proudících plynů. Tento způsob umožňuje 

měření rychlosti v rozsahu 0,1-45 m/s a to v potrubí (kouřovodech) o průměru od 0,4 do 10 

m. Z naměřené hodnoty střední rychlosti (m/s), známé plochy kouřovodu (m2) a 

požadované jednotky času (3600 s) se stanoví objemový průtok spalin např. m3/s. Měření 

se provádí v celém průřezu kanálu. Při nerovnoměrném rychlostním profilu v kouřovodu 

udává přístroj střední hodnotu rychlosti. Výsledek měření neovlivňuje složení prachu ani 

změna teploty. Naopak je měřením zaručeno. Změny vlhkosti ve spalinách se zaregistrují 

ve formě změn rychlosti (změna objemu). 

Odběry vzorků se provádějí v kouřovodech jednotlivých kotlů, COJ a v komínu č. 2. 

Složení odpadního plynu je přesně definováno obsahem srovnávací složky a kyslíku, který 

je v daném místě rovněž měřen. Protože kotle K5, K6 mají dvě paralelní větve kouřovodů 

za EO, je měření TZL prováděno na každé větvi před vstupem do společného kouřovodu. 

Způsob odběru vzorků se provádí ve smyslu legislativy z oblasti ochrany ovzduší. 

Legislativně relevantní problematiku měření podrobně vymezuje legislativa z oblasti 

ochrany ovzduší. Výstupní data z kontinuálního měření emisí, která vstupují do systému 

emisního monitoringu jsou chráněna proti neoprávněné manipulaci. Běžná údržba měřícího 

zařízení (analyzátorů) je prováděna zaškolenými mechaniky externí firmy 2 krát týdně.  

Emisní monitoring 

Emisní monitoring představuje softwarový program, který řeší vizualizaci a zajišťuje 

sběr všech snímaných veličin, jejich verifikaci a archivaci. Program je vytvořen v systému 

PROMOTIC 6. Je trvale v provozu tak, aby byl zajištěn nepřetržitý sběr a zpracování 

kontinuálně měřených veličin. Program vytváří soubory pro program ESEP, pomocí 

kterého jsou veškeré údaje zpracovávány do konečných emisních protokolů a výkazů 

poplatných platné legislativě. Centrální počítač umístěný na velínu ASŘ je přímo napojen 

na technologický proces. Je spojen sériovou linkou s převodníky série ADAM 4000, které 

převádějí signál do jednotlivých analyzátorů emisí. Přenos dat probíhá po čtyřech 
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sériových linkách rozhraním RS485. Předávány jsou okamžité a binární hodnoty 

v intervalu 3 sekund. Dalšími linkami jsou zpracovaná data z tohoto centrálního počítače 

předávána topičům kotlů a operátorovi provozu odsiřování spalin (toto zařízení není 

napojeno na řídící systém Honeywell). Další komunikace probíhají prostřednictvím lokální 

počítačové sítě Lan přes instalovaný OPC server, který předává data řídícímu systému 

Honeywell, který umožňuje zobrazení dat z emisního monitoringu ve webovém prohlížeči 

na dalších počítačích. 

Základní funkce programu : 

- zabezpečuje všechny potřebné komunikace v systému 

- provádí základní verifikaci naměřených hodnot 

- provádí přepočet naměřených hodnot na fyzikální veličiny 

- zobrazuje přepočtené fyzikální hodnoty 

- provádí základní statistické zpracování 

- provádí přepočet koncentrací škodlivin na referenční stav 

- vytváří a zobrazuje systém „prognóz“ pro jednotlivé koncentrace 

- vytváří historické trendy naměřených hodnot 

- vede seznam alarmů a eventů (událostí) 

- umožňuje tabulkovou a grafickou prezentaci naměřených hodnot 
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4. Ekonomická analýza technických úprav a opatření 

Po dlouhé období hledali ekonomové a ekologové  společný jazyk pro oceňování 

ekologických užitků (benefitů) a ekologických škod. V systému environmentálního a 

ekonomického účetnictví je čerpání přírodních zdrojů chápáno jako nákladová položka a 

tyto náklady jsou zahrnovány do účtu produkce a účtu tvorby důchodu.  

4.1 Investiční environmentální náklady  

Ekonomické řešení ochrany životního prostředí předpokládá začlenění negativních 

externalit v co největší možné míře do výrobních nákladů.  Náklady na ochranu životního 

prostředí mají vysoký stupeň věrohodnosti a to především investiční náklady. Mezi 

největší investiční akce patří odsiřování spalin, což v konečném důsledku přináší snižování 

celkového objemu škodlivin vypouštěných do atmosféry. Díky tomuto opatření je zásadně 

potlačováno tzv. lokální emisní znečištění v teplofikacích dotčených částech oblasti Ústí 

nad Labem.  Společnost Dalkia ČR, a.s. -  divize Ústí nad Labem investovala do odsíření 

spalin v roce 1996 do celé stavby 36 562 000,- DM. V následující tabulce je rozdělení 

investic podle jednotlivých zařízení, ceny jsou v DM: 

 

Řídící technika 1,541.088 

Elektrotechnika 886.363 

Objekt sorbetu 4,325.207 

Absorbery 5,882.710 

Odlučovače 8,004.454 

Ventilátory 1,487.868 

Objekt stabilizátu 4,920.839 

Kouřovody 4,186.757 

Elektrobudova 850.439 

Ostatní 4,476.275 

 

Tabulka č. 2 - Rozdělení investic podle jednotlivých zařízení 
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Pro porovnání efektivnosti vynaložených nákladů na odsíření je v grafu č. 2 

zachycen vývoj emisního faktoru po uvedení odsiřovací jednotky do provozu. 
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Graf č. 2 - Vývoj emisního faktoru 

  

V tabulce č. 3 je přehled absolutního množství emisí v jednotlivých letech včetně 

vyrobeného množství tepla, elektrické energie a spotřeby hnědého uhlí (HU) a vápna. Pro 

názornost jsou zde uvedeny i roky před zahájením provozu odsiřovací jednotky. Výše 

emisí SO2  byla ovlivněna kvalitou hnědého uhlí. Do roku 1996 bylo spalováno v kotlích 

hnědé uhlí z lomu Chabařovice. Toto uhlí bylo velmi kvalitní a nedocházelo k uvolňování 

velkého množství SO2. Nejvíce patrný je pozitivní dopad vynaložených investičních 

environmentálních nákladů na odstranění znečištění tuhými znečišťujícími látkami. 
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Rok TZL [ t ] SO2  [ t ] NOx   [ t ] Výroba tepla 
(GJ) 

Výroba 
elektřiny 
(MWh) 

Spotřeba 
HU (t) 

Spotřeba 
vápna (t) 

1994 960 4 203 1 627 6 040 469 166 081 626 014 
1995 821 4525 1547 6 174 194 197 344 672 586 
1996 695 4408 1668 6 299 653 188 137 684 099 

 

1997 230 5908 1676 7 436 601 299 399 725 061 3 840,0 
1998 43 5766 1773 10 547 902 542 626 968 014 17 272,0 
1999 6 4129 1051 7 702 097 449 464 697 259 7 560,0 
2000 40 4950 1449 8 139 556 554 887 758 860 7 432,0 
2001 48 6074 1885 9 335 875 471 225 864 693 8 745,0 
2002 38 5391 1733 9 423 462 527 972 893 326 9 373,0 
2003 44,6 5129,7 1839,0 9 034 481 465 506 870 543 11 552,0 
2004 49,3 4858,3 1783,1 9 208 761 493 968 831 781 11 382,0 
2005 46,1 5813,1 1963,1 9 522 833 537 596 874 900 11 655,7 
2006 58,6 6355,4 2161,5 9 378 458 566 893 857 111 12 107,0 
2007 54,9 6362,6 1827,1 9 166 356 540 342 864 169 8 700,0 

Tab. č. 3 - Přehled absolutního množství emisí 

 

4.2 Náklady na odsiřování 

Snižování emisí SO2 se provádí pomocí vypírání spalin vodní suspenzí vápna. 

Provoz tohoto systému je typický tím, že koncentrace vápenatého iontu v suspenzi je nízká 

a pro požadované odsíření závislá na koncentraci SO2 ve spalinách. Cena vápna 

potřebného na odsiřování se pohybuje okolo 2.800,- Kč za tunu včetně dopravy. Roční 

průměrná spotřeba vápna za poslední čtyři roky se v průměru pohybuje okolo 13.850 tun. 

Celkové roční náklady činí 38.780 tis. Kč. 

 

vstupní koncentrace SO2 výstupní koncentrace spotřeba finanční náklady
mg/Rm3  mg/Rm3 CaO/t odstr. SO2 Kč/t odstr. SO2

1 600 1,18 3304
400 1,60 4480
200 3,20 8960

3 300

 

 Tab. č. 4 - Náklady na odsiřování 
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4.3 Využití tuhých znečišťujících látek (TZL)  
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Graf č. 3 - Produkce a využití TZL  

 

Stabilizát je stavební směs vyráběná v míchacím centru mísením produktů spalování 

uhlí a produktů odsíření s příměsí vápna a záměsové vody. Míchací centrum umožňuje 

výrobu stavebních směsí podle různých receptur specifických pro daný způsob využití. 

Jedná se o výrobek splňující požadavky zákonů s možností variantního využití ve 

stavebnictví. Je certifikován jako výrobek k použití pro tvarové úpravy reliéfu krajiny při 

rekultivačních pracích a asanaci odkališť, pro stavbu těsnění a obvodových hrází na 

skládkách odpadů, pro stavbu protipovodňových hrází, stabilizovaný popílek pro stavbu 

pozemních komunikací. Stabilizát je dodáván ve vlhkém stavu ze zásobníku míchacího 

centra přímo do nákladních automobilů.  Jak je patrno z grafu č. 3, stále se zvyšuje využití 

TZL pro potřeby ve stavebnictví a při rekultivaci krajiny. V současné době se využívá 

stabilizát ve velké míře na rekultivaci krajiny po bývalém lomu Chabařovice, který byl 

prvním z velkých povrchových lomů v rámci České republiky, u kterých po ukončení 

těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stádia, kdy zbytková jáma po těžbě je 

zaplavována vodou. Tím se stala tato oblast modelem pro ostatní lokality. Těžba uhlí byla 
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ukončena v  roce 1998 a v  zápětí se započalo na rekultivačních pracích.V současné době 

začínají být připravena některá území pro zainvestování a dochází k postupnému otevírání 

oblasti pro veřejnost. Jedná se o území s obrovským potenciálem pro rozvoj cestovního 

ruchu v bezprostřední blízkosti dálnice D8 (Drážďany 30 min, Praha 45 min po dostavbě) a 

v podhůří Krušných hor s možností zimních sportů. Město Ústí nad Labem se 

prostřednictvím žádostí o finanční prostředky na infrastrukturu snaží přispět k podpoře 

investic v území. 

Využití stabilizátu jako stavebního materiálu je pro společnost Dalkia ČR, a.s. – 

divize Ústí nad Labem výhodnější, neboť za ukládání na skládku zaplatí společnost 535,- 

Kč za tunu. Oproti tomu prodejem stabilizátu získá firma 30,- Kč za tunu.  

4.4 Emisní povolenky a audity 

Celý systém souvisí s vypouštěním skleníkových plynů, přičemž v období let 2005 – 

2008 se jedná pouze o emise oxidu uhličitého – CO2. Jedna emisní povolenka se rovná 

jedné tuně CO2. Systém se vztahuje na podniky určené podle kritérií stanovených v zákoně 

č. 695/2004 Sb. O podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a 

související předpisy. 

Na každý kalendářní rok obdrží podnik zahrnutý do systému množství emisních 

povolenek určené MŽP. Po skončení vykazovaného období musí zpět na účet státu převést 

množství povolenek odpovídající skutečnému množství emitovaného CO2. V momentě 

přidělení povolenek se tyto stávají majetkem podniku a ten je může volně prodávat či 

nakupovat v rámci celé EU. Důležité je pouze to, aby podnik měl dostatek povolenek 

v době, kdy mu vznikne povinnost odevzdat potřebné množství zpět státu. Prodej 

přebytečných povolenek znamená pro podnik dodatečný zdroj finančních prostředků. 

Pokud podnik obdrží od státu na daný rok více povolenek, než ve skutečnosti emituje CO2, 

pak je výhodné právě tyto nevyužité povolenky prodat na trhu. Prodej je možno realizovat 

na evropských energetických burzách prostřednictvím specializovaného brokera. 

Emisní povolenky mají formu elektronického zápisu na účtu podniku vedeném 

v národním registru povolenek. Povolenky nejsou vydány na jméno podniku, proto může 

docházet k prodeji a k nákupu libovolného subjektu. V průběhu roku se vede evidence 

vypouštění CO2. Po skončení vykazovaného období se vypracuje roční výkaz emisí, který 
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je po schválení nezávislým verifikátorem odeslán Ministerstvu životního prostředí. 

Následně je třeba převést odpovídající množství emisních povolenek na účet státu.  

V současné době existují dva přístupy v obchodování s emisními povolenkami: 

• Bilaterální obchody – obchod s emisními povolenkami probíhá přímo mezi 

prodávajícím a kupujícím 

• Burzovní obchody – druhá strana obchodu je nalezena na burze a obchod je 

uzavřen přes burzu 

Obchodování s emisemi se rozbíhá jako nový produkt několika evropských energetických 

burz. Z důvodu administrativní náročnosti a vysokých fixních nákladů v případě vstupu na 

burzu je pro většinu podniků efektivnější využít služby specializovaného 

zprostředkovatele, který je přímým členem burzy. Jediným nákladem je pak pro podnik 

odměna zprostředkovatele. 

Emisní povolenky, které společnost Dalkia Česká republika, a. s. obdržela dle 

Národního alokačního plánu, nejsou vykázány v aktivech společnosti. V případě nákupu se 

povolenky oceňují pořizovací cenou. Pokud je spotřeba povolenek v daném účetním 

období vyšší než počet povolenek v držení společnosti k rozvahovému dni, je vykázána 

rezerva na výši povolenek, které společnost bude muset nakoupit na veřejném trhu 

v následujícím účetním období. Tato rezerva je oceněna tržní hodnotou chybějících 

emisních povolenek k rozvahovému dni.  

V následující přehledu je uvedeno množství pohybů emisních povolenek (v tisících 

tunách): 

Emisní povolenky k 1. 1. 2006          197 

Emisní povolenky alokované v roce 2006      5 028 

Emisní povolenky prodané v roce 2006          386 

Emisní povolenky využité v roce 2006 oproti emisím CO2    4 534 

Emisní povolenky k dispozici k 31. 12. 2006         305 

 
Emisní povolenky alokované v roce 2007      5 035 

Emisní povolenky prodané v roce 2007          850 

Emisní povolenky využité v roce 2007 oproti emisím CO2    4 235 
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Emisní povolenky k dispozici k 31. 12. 2007         255 

 

Skutečné emise v letech 2007 a 2006 byly nižší než emisní povolenky alokované dle 

Národního alokačního plánu k datu účetní závěrky. Z tohoto důvodu nebylo nutné účtovat 

rezervu na chybějící povolenky. Společnost Dalkia Česká republika, a. s. realizovala zisk 

(bez daňového vlivu) z prodeje emisních povolenek ve výši 182 mil. Kč ( v roce 2006 - 

133 mil. Kč), který byl vykázán v nákladech na prodej. 
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Graf č. 4 -  Snižování emisí škodlivin TZL a budoucnost 

 

 

4.5 Finanční postihy – poplatky, pokuty, sankce ze zákona 

Zákon 86/2002 Sb, ve znění zákona č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší, člení 

poplatky a pokuty znečišťovatelů podle míry jejich vlivu na kvalitu ovzduší, tzn. zvláště 

velké, velké, střední a malé. Dále podle technického a technologického uspořádání na 

zařízeních spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem 

uvolněného tepla, spalovny odpadů a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu a 

ostatní stacionární zdroje. Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj znečištění do 
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příslušné kategorie. Dalkia ČR – divize Ústí nad Labem patří do skupiny znečišťovatelů 

se zvláště velkou mírou vlivu na kvalitu ovzduší. Povinností společnosti danou zákonem je 

vždy do 31. března následujícího roku vypracovat z údajů z provozní evidence souhrnnou 

provozní evidenci zdrojů znečištění a provést vyhodnocení kvality ovzduší a předat ji 

Inspekci životního prostředí a Krajskému úřadu.  

Zákon stanoví výši poplatků pro zvláště velké stacionární zdroje znečištění. 

Například tuhé znečišťující látky jsou zpoplatněné sazbou 3.000,- Kč za tunu, SO2 1.000,- 

Kč za tunu. Tyto poplatky se týkají i  společnosti Dalkia ČR – divize Ústí nad Labem, 

jedná se o standardně placené poplatky. Jejich výše se vypočítává :  

          emitované množství TZL (SO2) x sazba = státu odváděný poplatek.  

V případě, že by společností nebyly dodrženy emisní limity Česká obchodní inspekci 

ukládá provozovateli zvláště velkého stacionárního zdroje pokutu ve výši od 20.000,- do 

10,000.000,- Kč.  Při dlouhodobém nedodržování povinností stanovených zákonem nebo 

zvláštními právními předpisy k ochraně ovzduší může orgán ochrany ovzduší omezit nebo 

i zastavit provoz. Toto by vedlo k velké finanční ztrátě celé společnosti Dalkia ČR. Z toho 

vyplývá, že investiční akce na technické úpravy a opatření environmentální politiky 

podniku jsou efektivně vynaložené prostředky. 
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5. Závěr 

V systému environmentální a ekonomické politiky je čerpání přírodních zdrojů 

chápáno jako nákladová položka a tyto náklady jsou zahrnovány do účtů produkce a účtu 

tvorby důchodu. Propočty nákladů na degradaci a znečišťování životního prostředí není 

možné realizovat stejným způsobem jako náklady na čerpání přírodních zdrojů, neboť se 

jedná zásadně o netržní, monetárně neoceněné vlivy ekonomických aktivit. Informace o 

nákladech na čerpání přírodních zdrojů a degradaci životního prostředí poskytuje nástroj 

umožňující zkvalitnění procesu hodnocení projektů. 

Zavedení environmentální politiky vykazuje jednoznačně pozitivní výsledky. 

Zlepšila se činnost v oblasti ochrany životního prostředí (především se zvýšilo 

environmentální povědomí zaměstnanců). Došlo ke zvýšení důvěryhodnosti podniku a 

zlepšení vztahů k veřejnosti a ostatním zainteresovaným skupinám. Poklesly náklady na 

platby sankcí a poplatků za environmentální zátěž. Byly splněny požadavky vyplývající 

z platných právních předpisů. Celé financování zavádění environmentální politiky včetně 

technických a technologických úprav probíhalo z podnikových zdrojů.  

Zaměstnanci, kteří plní úkoly mající vliv na environmentální politiku disponují 

odpovídající odbornou kvalifikací. Byly použity nové technologie, měřící a statistické 

postupy pro zlepšení kvality výroby. Vedení společnosti pomocí podnikových směrnic 

stanovilo cíle podniku pro zajištění co nejstabilnější podnikové environmentální politiky 

s návazností na platnou legislativu.  

Je zřejmé, že pokud by společnost Dalkia Česká republika, a.s. – divize  Ústí nad 

Labem nezavedla systém environmentální politiky a nebyla schopna dodržovat platné 

normy, mělo by to pro ni velké finanční následky. V prvním případě by se jednalo o 

pokuty a penále za nedodržení zákonem daných emisních limitů. Pokud by i nadále nebyla 

společnost schopna dodržet zákonem předepsané normy, došlo by k zastavení provozu. 

Toto by se dotklo přinejmenším 100 tis. obyvatel ústecké oblasti, kterou tato společnost 

zásobuje teplem, elektrickou energií a teplou vodou. Dále by došlo k propuštění  383 

zaměstnanců a k navýšení nezaměstnanosti v této, již značně nezaměstnaností postižené 

oblasti.  
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